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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, 
oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor
(2020/2145(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 20191,

– so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový 
rok 2019 (COM(2020) 288 – C9-0225/2020)2,

– so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2019 pre orgán udeľujúci absolutórium 
(00000/2020),

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 
2019 spolu s odpoveďami inštitúcií3,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti4 vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2019 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/20125, a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

– so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0000/2021),

1. udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
za rozpočtový rok 2019/odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu 
tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za plnenie rozpočtu 

1 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
2 Ú. v. EÚ C..., ..., s. …
3 Ú. v. EÚ C..., ..., s. …
4 Ú. v. EÚ C..., ..., s. …
5 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
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Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2019;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru, Európskej 
rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom 
vestníku Európskej únie (v sérii L).
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2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 
všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VI – Európsky 
hospodársky a sociálny výbor
(2020/2145(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu 
Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny 
výbor,

– so zreteľom na článok 100 rokovacieho poriadku a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0000/2021),

A. keďže v súvislosti s postupom udelenia absolutória chce orgán udeľujúci absolutórium 
podčiarknuť mimoriadny význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitimity 
inštitúcií Únie zvyšovaním transparentnosti a zodpovednosti a zavedením koncepcie 
zostavovania rozpočtu podľa výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1. s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov na základe svojej audítorskej činnosti 
v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2019, pokiaľ ide 
o administratívne a iné výdavky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (ďalej 
len „výbor“), nezistil významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly 
boli účinné;

2. pripomína, že rozpočet výboru je takmer čisto administratívny a jeho veľká časť 
pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, budov, nábytku, zariadenia a rôznych 
prevádzkových nákladov; 

3. s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2019 
nezistil v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov 
a obstarávania výboru žiadne významné nedostatky;

4. konštatuje, že v roku 2019 rozpočet výboru predstavoval 138 502 768 EUR 
(v porovnaní so 135 630 905 EUR v roku 2018 a 133 807 338 EUR v roku 2017) 
s mierou plnenia 98,1 % (v porovnaní s 98,7 % v roku 2018 a 96,5 % v roku 2017); 

5. konštatuje, že výbor zaujal k svojim rozpočtovým odhadom umiernený postoj 
a do veľkej miery sa držal usmernení Komisie, v ktorých sa odporúča nominálne 
zmrazenie všetkých výdavkov nesúvisiacich so mzdami; poznamenáva, že od roku 2016 
do roku 2020 sa nominálny rozpočet výboru zvýšil o 9,2 %, čo predstavuje reálne 
zvýšenie o 1,9 %; 

6. opakovane zdôrazňuje, že konečné rozpočtové prostriedky na cestovné a diéty členov 
predstavujú 20 383 977 EUR (v porovnaní s 20 247 625 EUR v roku 2018 
a 19 819 612 EUR v roku 2017), čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ustálená 
suma, ktorá nevyvoláva žiadne významné otázky; napriek tomu žiada výbor, 
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aby väčšmi využíval nové technológie a spôsoby práce a aby v čo najväčšej možnej 
miere nasadil využitie videokonferencií; 

7. víta skutočnosť, že počas roka 2019 bola veľká väčšina žiadostí členov o náhrady 
vyplatená do jedného týždňa od dátumu ich podania; poznamenáva, že sa navrhli určité 
zlepšenia súčasného rámca na náhradu cestovného a diét členov, ako je všeobecná 
lehota šesť týždňov od podania žiadosti o náhrady s cieľom skrátiť čas do ich uhradenia, 
a tým zároveň znížiť potrebu prenosov v týchto rozpočtových riadkoch; víta skutočnosť, 
že systém sa ukázal ako efektívny; 

8. pripomína poznámku v uznesení o udelení absolutória za rok 2018 týkajúcu sa 
eliminácie nadhodnocovania rozpočtu; konštatuje však, že prenosy sa týkajú najmä 
rozpočtových riadkov „budovy“ a „spracovanie údajov“ a že je to v dôsledku 
záležitostí, ktoré v týchto rozpočtových riadkoch ostali nevybavené v minulosti; 
konštatuje, že prenesená suma v rozpočtových riadkoch „členovia inštitúcie 
a delegáti/cestovné a diéty členov“ bola potrebná na vybavenie oneskorených žiadostí 
členov o náhrady;  

9. víta skutočnosť, že miera plnenia rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2018 
do roku 2019 bola 82,1 % v porovnaní so 77,5 % v prípade rozpočtových prostriedkov 
prenesených z roku 2017 do roku 2018;

10. zdôrazňuje, že výbor podporuje riešenia spoločného využívania dopravy, ako aj 
umožnenie využívania nízkonákladovej leteckej dopravy; víta skutočnosť, že výbor 
požaduje od svojej cestovnej kancelárie, ktorá poskytuje služby aj Parlamentu, aby 
nielen dohodla s leteckými spoločnosťami osobitné sadzby, ale takisto aby systematicky 
predkladala členom výboru vhodné nákladovo efektívne alternatívy cestovania;

11. žiada výbor o poskytnutie informácií o výsledkoch podrobnej správy o možných 
zlepšeniach súčasného systému cestovania a náhrad vrátane rozličných možných 
scenárov; berie na vedomie oneskorenia v plnení v dôsledku krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19; 

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že predsedníctvo výboru v roku 2020 prijalo 
rozhodnutie umožňujúce náhradu výdavkov za účasť na diaľku v prípadoch, keď 
členovia nemohli cestovať do Bruselu v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou 
COVID-19; 

Digitalizácia, kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť

13. víta skutočnosť, že výbor dodržal odporúčanie Parlamentu vydané v nedávnych 
uzneseniach a požiadal o zvýšenie podielu nákladov na IT v rozpočte (až do 4,5 % 
z celkového rozpočtu v porovnaní s 3 % v roku 2018); konštatuje, že v dlhodobom 
horizonte by sa tento podiel 4,5 % mal ideálne zvýšiť až na 6 %, čo by umožnilo hladké 
zavedenie digitálnej stratégie v plánovanom časovom horizonte a zároveň by to výboru 
umožnilo dohnať zameškané a vyrovnať rozdiel oproti ostatným orgánom Únie; víta 
skutočnosť, že celkové rozpočtové prostriedky vynaložené na projekty, služby 
a vybavenie v oblasti IT sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšili o 13,2 % a že tento 
pozitívny trend pokračoval aj v roku 2020; 

14. uvedomuje si, že v júni 2019 predsedníctvo výboru prijalo digitálnu stratégiu, v ktorej 
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sa predkladá vízia výboru v oblasti IT prostredia a určujú sa hlavné výzvy v oblasti IT; 
víta výsledky, ako je modul portálu členov na podporu elektronických schôdzí, vývoj 
novej kancelárskej aplikácie na spracovanie pozmeňovacích návrhov a elektronických 
pracovných postupov, najmä v oblasti finančného riadenia; víta práce v súvislosti 
s projektom digitálneho pracoviska, ktorého súčasťou je nový návrh používateľského 
prostredia a súvisiacej digitálnej infraštruktúry. konštatuje, že v roku 2019 sa inovovali 
nástroje na automatizáciu kancelárskych činností, vybavovanie pošty a zjednotenú 
komunikáciu; 

15. víta skutočnosť, že v priebehu roku 2019 bezpečnostný úradník pre IT aktívne zvyšoval 
informovanosť zamestnancov o kybernetickej bezpečnosti používateľov vrátane 
inštruktáže riadiaceho výboru pre IT a sektorových inštruktáží na úrovni jednotlivých 
oddelení; poznamenáva, že výbor spoločne s Výborom regiónov (VR) aktívne prispeli 
ku kampani Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2019;

16. víta medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti kybernetiky, v rámci ktorej výboru 
poskytol pomoc tím reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, 
orgánoch a agentúrach, napríklad prostredníctvom odbornej prípravy na pracovisku 
o bezpečnosti cloudu a prostredníctvom spravodajských informácií o kybernetických 
hrozbách a cielených útokoch proti orgánom Únie; konštatuje, že mnohé digitalizačné 
projekty sa týkajú digitalizácie ľudských zdrojov a finančných procesov, kde výbor 
využíva systémy SYSPER a ABAC poskytnuté Komisiou; žiada výbor, aby zvážil 
možnosť dohodnúť s Komisiou lepšie podmienky s cieľom zlepšiť proces spoločného 
využívania týchto aplikácií a finančne ho zatraktívniť;   

17. vyzdvihuje všetky iniciatívy súvisiace s bezpečnosťou, ako sú osobitný výcvikový 
program ochrany proti kriminálnym a teroristickým hrozbám, spolupráca 
s Parlamentom na osobitných kurzoch odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti, 
vyšetrovanie bezpečnostných incidentov a opätovné zavedenie bezpečnostnej previerky 
zamestnancov externých dodávateľov spolu s iným orgánmi EÚ; berie na vedomie 
všetky činnosti súvisiace s bezpečnosťou (budov), ktorého hlavným cieľom je zvýšiť 
úroveň bezpečnosti a služieb poskytovaných členom, zamestnancom a návštevníkom;  

Budovy

18. poznamenáva, že po výmene budov B68 a TRE74 za budovu VMA bude potrebné nájsť 
nové kancelárie pre 200 zamestnancov; konštatuje, že predsedníctva výboru a VR 
udelili svojim generálnym sekretariátom vo februári 2020 mandát na rokovania 
s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť na účely uzavretia dohody, ktorá by 
umožnila výboru a VR prevziať od začiatku roka 2021 nájomnú zmluvu na budovu 
Belliard100; víta skutočnosť, že výbor zamestnancov a zamestnanci všeobecne dostali 
informácie o tomto vývoji; 

19. víta skutočnosť, že budova VMA plne vyhovuje všetkým regulačným požiadavkám 
na použitie azbestu a že v septembri 2019 bolo doručené osvedčenie o bezpečnosti 
budovy z hľadiska azbestu; konštatuje, že v tomto osvedčení sa uvádza, že budova 
obsahuje azbest, ale ten nepredstavuje žiadne riziko pre jej používateľov; víta 
skutočnosť, že všetky dôležité informácie o azbeste v budovách výboru, ako sú zásady 
týkajúce sa azbestu, osvedčenia o bezpečnosti z hľadiska azbestu a súpisy použitého 
azbestu sú uverejnené na intranete; konštatuje, že práce na rekonštrukcii budovy VMA 
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sú naplánované na začiatok roka 2021;   

20. víta skutočnosť, že spoločná pracovná skupina VMA vymedzila hlavné zásady 
prideľovania priestorov do budúcnosti, ako aj objektívne parametre umožňujúce 
rovnaké zaobchádzanie v prípade všetkých služieb a subjektov; poznamenáva, 
že do tohto procesu boli zapojení aj zástupcovia zamestnancov, zamestnanci dostávali 
rôznymi spôsobmi pravidelné informácie a bude sa s nimi konzultovať a zapoja 
sa do ďalšej fázy podrobného návrhu usporiadania pôdorysu a prideľovania 
jednotlivých pracovísk pre potreby príslušných služieb; 

Environmentálny rozmer

21. žiada výbor, aby vypracoval globálny plán udržateľnosti; vyzdvihuje dlhodobé úsilie 
výboru v rámci systému environmentálneho manažérstva, pokiaľ ide o zmenšovanie 
uhlíkovej stopy a objemu plastového, potravinového a papierového odpadu; súhlasí 
s tým, že zmenšovanie uhlíkovej stopy patrí medzi najdôležitejšie ciele na najbližšie 
roky; nabáda výbor, aby sa podieľal na súvisiacich projektoch s inými orgánmi Únie 
a aby vypracoval pre svoje potreby komplexný plán uplatňovania zásad a odporúčaní 
predostretých v Európskej zelenej dohode s hlavným cieľom dosiahnuť do roku 2030 
klimatickú neutralitu;  

Medziinštitucionálna spolupráca 

22. berie na vedomie novú dohodu o úrovni služieb uzavretú v roku 2019 medzi 
Parlamentom a výborom, ktorá umožňuje výboru využívať služby tlmočníkov 
Parlamentu (za úhradu) pri každom využití priestorov Parlamentu na schôdze výboru 
a príležitostne aj v priestoroch výboru; uznáva, že táto dohoda prispieva k optimalizácii 
využívania služieb tlmočníkov Parlamentu;  

23. pripomína, že v dohode o spolupráci medzi Parlamentom a výborom z 5. februára 2014 
sa stanovuje kompenzácia straty prekladovej kapacity zabezpečením dodatočných súm 
pre výbor aj VR; poznamenáva, že na externalizáciu prekladu sa poskytla suma 
2 milióny EUR s možnosťou využitia prípadného prebytku na ďalšiu politickú činnosť 
a k tomu dodatočná suma 1,1 milióna EUR na zvýšenú politickú činnosť; konštatuje, 
že presuny sa uskutočnili v rokoch 2015 a 2016 a k zníženiu došlo už počas 
zmierovacieho postupu v roku 2017; poznamenáva, že ročné úspory vyplývajúce 
z presunu 36 pracovných miest možno odhadnúť na 3,42 milióna EUR;   

24. berie na vedomie, že celkové náklady na externe zabezpečené preklady pre výbor a VR 
boli v roku 2019 vo výške 6 043 592 EUR, pričom podiel výboru bol 3 550 62 EUR 
a celkové náklady na interne zabezpečený preklad by boli 8 781 075 EUR s podielom 
výboru vo výške 5 159 101 EUR;  

25. nabáda výbor, aby preskúmal možnosť pridať sa do registra transparentnosti na základe 
dohody o úrovni poskytovaných služieb; berie na vedomie medziinštitucionálnu 
spoluprácu prostredníctvom dohôd o úrovni poskytovaných služieb medzi výborom 
a inými inštitúciami a orgánmi Únie, napríklad s Komisiou, s cieľom väčšmi 
optimalizovať procesy v oblasti ľudských zdrojov, financií, IT a v iných 
administratívnych oblastiach; má záujem o informácie, ak sa vykoná analýza nákladov 
a prínosov pred uzatvorením akejkoľvek dohody;  
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26. víta dobrú spoluprácu medzi výborom a VR v administratívnych oblastiach, ktorá 
prináša značné synergie a úspory z rozsahu; poznamenáva, že súčasná administratívna 
dohoda sa predĺžila do konca júna 2021; konštatuje, že doposiaľ sa nesplnili dva body, 
konkrétne vyváženejšie rozdelenie pracovných miest v rámci spoločných služieb, ktoré 
je momentálne viac v prospech VR, a rovnaké rozdelenie priestorov (výbor mal na 
kancelárskych priestoroch podiel 53 % a VR 47 %); víta rokovania o obnovení 
administratívnej dohody s cieľom ešte väčšmi zvýšiť efektívnosť a dosiahnuť 
potenciálne úspory;  

27. žiada výbor o informácie o všetkých uskutočnených zlepšeniach v oblasti efektívnosti 
administratívnych postupov, ktoré sú zrejme nevyhnutnosťou vzhľadom na čoraz 
väčšmi sa zvyšujúce pracovné zaťaženie a rýchlo sa meniaci svet; opakovane 
zdôrazňuje potrebu dlhodobých reforiem s cieľom zabezpečiť, aby bol výbor schopný 
dobre reagovať na budúce výzvy; 

Komunikácia

28. uznáva, že v roku 2019 výbor vynaložil osobitné úsilie na podporu Parlamentu pri 
propagovaní európskych volieb účasťou na medziinštitucionálnej kampani vrátane 
niekoľkomesačnej kampane v sociálnych médiách (s takmer 17 000 interakciami 
v podobe „lajkov“, komentárov a retweetov a s celkovým dosahom 18,4 milióna); 
súhlasí s tým, že dosah politickej činnosti výboru presahuje kvantitatívne ukazovatele 
a že výbor tieto výsledky dosahuje nielen prostredníctvom svojej poradenskej funkcie 
vyplývajúcej zo zmluvy, ale aj prostredníctvom činností na mieste zameraných na 
šírenie informovanosti medzi občianskou spoločnosťou o práci výboru a o jeho úlohe 
v rozhodovacom procese Únie; 

29. poznamenáva, že koncom roka 2019 mal výbor na svojom hlavnom konte na Twitteri 
43 300 sledovateľov a na Facebooku 32 600 sledovateľov; konštatuje, že medzi 
sociálnymi médiami výbor zaznamenáva najväčší rast na sieti LinkedIn, kde sa 
v priebehu roka 2019 zvýšil počet jeho sledovateľov o 54 %, pričom koncom roka 2019 
ich bolo 14 500; konštatuje, že prostredníctvom tejto kombinácie kanálov výbor 
oslovuje dobre vyváženú skupinu sledovateľov;  

Vnútorné riadenie, vnútorná kontrola a financie

30. víta úsilie súvisiace s krízovým riadením a kontinuitou činností vo forme vytvorenia 
webového sídla so všetkými informáciami potrebnými na zachovanie kontinuity 
činností vrátane aktuálnych dokumentov o krízovom riadení a riadení kontinuity 
činností a aktualizovaného popisu jednotlivých intervenčných tímov, ich zloženia 
a úlohy; zdôrazňuje, že prvé celoplošné cvičenie tímu na repatriáciu členov sa 
uskutočnilo v septembri 2019 so štyrmi scenármi a že závery z tohto cvičenia sa 
systematicky skúmajú; 

31. uznáva, že výbor vypracoval rozsiahly súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti 
pre všetky svoje administratívne oblasti, pričom niektoré z nich slúžia na meranie 
úrovne výkonnosti (napr. čas nábehu platieb), zatiaľ čo iné na meranie úrovne aktivity 
(napr. objem produkcie); žiada výbor, aby v ďalšej výročnej správe o činnosti okrem 
tohto veľmi podrobného rozpisu poskytol aj konsolidovanú verziu s hlavnými cieľmi 
a dosiahnutými výsledkami; 
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32. poznamenáva, že v roku 2019 sa uskutočnilo posúdenie súladu s normami vnútornej 
kontroly, ktoré v porovnaní s rokom 2018 preukázalo zlepšenie; konštatuje však, že nie 
všetky normy sa plne implementovali a že sa vymedzili následné opatrenia, ako je 
formálne posúdenie citlivých funkcií a plnenie viacročnej vnútornej komunikačnej 
stratégie s cieľom ďalej zlepšiť súlad s normami kontroly; 

33. vyzýva výbor, aby zriadil centralizovaný register procesov a postupov na zabezpečenie 
harmonizovanej písomnej dokumentácie; opakovane zdôrazňuje, že tento prístup 
pomáha posilňovať dodržiavanie existujúcich procesov a postupov a podporuje pokrytie 
všetkých hlavných činností v jednom postupe;

34. pripomína, že v roku 2019 Útvar pre vnútorný audit (IAS) dokončil dva audity, jeden 
zameraný na plnenie inštitucionálnych lehôt a druhý na tlmočenie; konštatuje, 
že na základe zistení z prvého auditu by sa inštitucionálne lehoty mali v dokumentoch 
používaných výborom uvádzať zreteľnejšie, aby mohol výbor lepšie organizovať svoju 
prácu a aby bolo možné zostavovať konzistentné štatistiky o dodržiavaní lehôt 
výborom; berie na vedomie význam auditu tlmočenia z dôvodu významného zníženia 
rozpočtu a zároveň vyšších nákladov na tlmočenie, keďže v súčasnosti si výbor môže 
v porovnaní s rokom 2014 dovoliť približne len 75 % objemu tlmočenia; poznamenáva, 
že účelom tohto prevádzkového auditu je preskúmať postupy, najmä či sú možné nejaké 
úspory nákladov bez nepriaznivého vplyvu na kvantitu a kvalitu poskytovaného 
tlmočenia; berie na vedomie výsledky analýzy vybraných prípadov, z ktorých 
vyplynulo, že postupy pri zabezpečovaní tlmočenia boli správne stanovené a tlmočenie 
sa zabezpečilo podľa požiadaviek; konštatuje, že celková spokojnosť medzi koncovými 
používateľmi je vysoká;    

35. berie na vedomie, že v pracovnom programe na rok 2019 bol naplánovaný audit 
v oblasti etiky a dobrých pracovných podmienok, ale presunul sa do pracovného 
programu na rok 2020; poznamenáva, že tento audit sa v roku 2019 začal, ale po 
osobitnej správe Dvora audítorov o etike uverejnenej 19. júla 2019 sa zmenil audítorský 
prístup. konštatuje, že IAS sa pri posudzovaní etického rámca stanoveného v rámci 
výboru plánuje držať prístupu zvoleného Dvorom audítorov; 

36. víta skutočnosť, že 11 500 (79 %) z faktúr prijatých výborom v roku 2019 bolo 
v elektronickom formáte, čo je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/55/EÚ1; 
vyzdvihuje, že výbor v roku 2019 dosiahol zo všetkých orgánov Únie najvyšší podiel 
elektronických faktúr v absolútnom aj relatívnom vyjadrení;

37. zdôrazňuje, že v priebehu roka 2019 útvar verejného obstarávania aktualizoval písomné 
pokyny a vzorové dokumenty a naďalej poskytoval všetkým dotknutým finančným 
subjektom usmernenia a poradenstvo; víta skutočnosť, že používanie vzorových 
dokumentov spolu s odborným vedením viedlo k výraznému zlepšeniu kvality postupov 
verejného obstarávania a k zníženiu výskytu chýb zistených pri kontrolách ex ante; 
berie na vedomie, že v záujme zvyšovania efektívnosti a účinnosti kontrol oddelenie 
výboru pre overovanie úzko spolupracuje s oddelením verejného obstarávania;   

Ľudské zdroje

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 
o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1).
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38. konštatuje, že v pláne pracovných miest sa v roku 2019 uvádza 668 pracovných miest, 
čo je rovnaký počet ako v roku 2018; konštatuje, že v oblasti pracovnej sily nedošlo 
k žiadnym zmenám a celkový počet zamestnancov (úradníkov, dočasných 
zamestnancov, zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a zdravotných 
poradcov) k 31. decembru 2019 bol 702 (v porovnaní so 705 v roku 2018);

39. berie na vedomie, že výbor pokračuje v plnení svojho akčného plánu na roky 2017 –
 2020 v oblasti rovnosti príležitostí a rozmanitosti; konštatuje, že rodová rovnováha 
medzi riadiacimi pracovníkmi výboru dosiahla paritu už v roku 2018 a ostáva relatívne 
stabilná; víta konferenciu o komunikácii v multikultúrnom prostredí s názvom 
Zjednotení v rozmanitosti zameranú na podporu úctivých vzťahov na pracovisku pri 
súčasnom zohľadňovaní rozmanitosti; všíma si mierne zlepšenie geografickej 
rovnováhy v porovnaní s rokom 2018, keď 19 % riadiacich pracovníkov výboru 
v súčasnosti pochádza z členských štátov, ktoré sa pripojili k Únii po roku 2004 
(v porovnaní so 16 % v roku 2017 a s 18,5 % v roku 2018);  

40. oceňuje dokončenie vytvorenia registra špecializovaných pracovných miest, t. j. 
pracovných miest, na ktoré sa nevzťahuje systém mobility, a to po podrobnej analýze 
uskutočnenej v roku 2019, pričom takýto zoznam predtým neexistoval; konštatuje, 
že konečný zoznam všetkých vyňatých špecializovaných pracovných miest bol 
oznámený všetkým zamestnancom a zahŕňa aj riaditeľa právneho servisu a všetkých 
právnikov výboru;  

41. uznáva opatrenia zavedené v súvislosti s dobrými pracovnými podmienkami, ako je 
obnovenie mentorského systému pre nových zamestnancov, ktorý je súčasťou 
preventívneho prístupu k riadeniu psychosociálnych rizík; berie na vedomie výmenu 
najlepších postupov s cieľom neprestajného zlepšovania tohto systému; všíma si 
rozsiahlu aktualizáciu pravidiel telepráce, ktoré teraz umožňujú zamestnancom 
pracujúcim na diaľku väčšiu flexibilitu; 

Transparentnosť

42. víta skutočnosť, že výbor naďalej presadzuje úctu na pracovisku s cieľom zabezpečiť, 
aby všetci zamestnanci poznali súčasný etický rámec; poznamenáva, že v roku 2019 sa 
začala rozsiahla informačná kampaň s názvom respect@work, v ktorej sa uplatňuje 
množstvo návrhov zo správy európskej ombudsmanky o dôstojnosti v práci 
v inštitúciách a agentúrach EÚ (SI/2/2018/AMF); víta skutočnosť, že sa posilnila sieť 
dôverných poradcov; konštatuje, že po rozhodnutí európskej ombudsmanky výbor prijal 
usmernenia k riešeniu konfliktov záujmov zamestnancov pri plnení ich pracovných úloh 
a poskytol všetkým zamestnancom potrebné informácie; poznamenáva, že tieto 
usmernenia majú slúžiť ako praktická príručka pre zamestnancov v prípadoch, keď 
potrebujú vykonávať prekrývajúce sa úlohy, ako napríklad riadiace povinnosti zároveň 
so zastupovaním zamestnancov;

43. žiada výbor, aby podával správy o všetkých výsledkoch dosiahnutých v súvislosti 
s odporúčaním európskej ombudsmanky, ako sú usmernenia o vonkajších činnostiach; 
konštatuje, že európska ombudsmanka v roku 2019 vydala správu o uverejňovaní 
informácií súvisiacich s bývalými vedúcimi pracovníkmi s cieľom presadzovať 
jednoročný zákaz lobizmu a zastupovania záujmov (SI/2/2017/NF) a že výbor 
preskúmal možnosť revízie svojho rozhodnutia o vonkajších činnostiach;   
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44. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s vyšetrovaniami vykonanými Európskym úradom 
pre boj proti podvodom (OLAF) v roku 2019; konštatuje, že sa uzavreli dva prípady 
týkajúce sa sprenevery finančných prostriedkov Únie členmi výboru; berie na vedomie, 
že príslušné sumy získal výbor späť; konštatuje, že sa otvorili dva nové prípady (jeden 
týkajúci sa člena a jeden týkajúci sa zamestnanca), pričom prvý prípad sa stále rieši 
a druhý prípad sa uzavrel v roku 2020, pričom sa nezistil žiadny priestupok; konštatuje, 
že v roku 2020 sa uzavrel prípad z roku 2018, v ktorom sa potvrdilo podvodné konanie 
člena výboru; poznamenáva, že je otvorený aj ďalší prípad týkajúci sa člena, ktorý sa 
stále rieši; konštatuje, že podľa najlepšieho vedomia výboru v súčasnosti prebiehajú dve 
otvorené vyšetrovania úradu OLAF, pričom obidve sa týkajú členov a nesúvisia 
s obťažovaním; 

45. poznamenáva, že súčasný prístup výboru, v rámci ktorého sa kontroluje prítomnosť jeho 
členov na schôdzach, je v súlade s najlepšími postupmi iných orgánov EÚ, ako sú 
Parlament a VR; konštatuje, že v rámci tohto systému sa vyžaduje jeden podpis 
a vyhlásenie o prítomnosti na schôdzi; poznamenáva, že v článku 4 písm. a) finančného 
štatútu členov sa stanovuje, že „aby sa členovi mohli preplatiť výdavky alebo vyplatiť 
cestovné a diéty, musí a) podpísať na schôdzi prezenčnú listinu, ak sa takáto listina 
vedie, b) vyplniť štandardný výkaz výdavkov za každý deň schôdze a c) predložiť 
príslušné podporné dokumenty“; 

46. žiada, aby výbor informoval orgán udeľujúci absolutórium o postupoch a procesoch, 
ktoré zaviedol alebo plánuje zaviesť s cieľom predchádzať v budúcnosti prípadom 
obťažovania alebo podobným problémom týkajúcim sa zamestnancov, aby sa 
zabezpečilo, že sa nebudú opakovať podobné poľutovaniahodné situácie, ktoré pre 
výbor znamenajú negatívnu publicitu a poškodzujú jeho dobré meno;   

Zamietnutie absolutória za rok 2018, konflikt záujmov, obťažovanie a oznamovatelia

47. pripomína, že viacerí zamestnanci boli počas dlhého obdobia obeťami psychického 
obťažovania zo strany vtedajšieho predsedu skupiny I; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že opatrenia proti obťažovaniu zavedené vo výbore nevyriešili a nenapravili tento 
prípad skôr z dôvodu vedúceho postavenia príslušného člena; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že opatrenia prijaté na ochranu obetí do ukončenia vyšetrovania úradu OLAF boli 
zrejme improvizované a nedostatočné, najmä v súvislosti s rozsudkom Súdu pre verejnú 
službu z 12. mája 2016 vo veci F-50/152, FS/Európsky hospodársky a sociálny výbor 
(EHSV), z čoho by si mal výbor zobrať ponaučenie; so znepokojením konštatuje, že 
nedostatky vo vnútorných postupoch viedli k nečinnosti administratívy výboru, ktorá sa 
prejavila v porušení povinnosti náležitej starostlivosti a povinnosti informovať úrad 
OLAF; vyjadruje poľutovanie nad tým, že prijatie potrebných opatrení a prispôsobenie 
rokovacieho poriadku a kódexu správania výboru s cieľom predísť takejto situácii 
v budúcnosti trvalo výboru tak dlho;  

48. zdôrazňuje, že protiprávne konanie výboru v tomto prípade viedlo k značnej strate 
verejných finančných prostriedkov v súvislosti s nákladmi na právne služby, 
práceneschopnosťou, ochranou obetí, nižšou produktivitou, schôdzami predsedníctva 
a iných orgánov atď.; domnieva sa preto, že tento prípad vzbudzuje znepokojenie 

2 Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. mája 2016, FS/Európsky 
hospodársky a sociálny výbor (EHSV), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.
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z hľadiska zodpovednosti, kontroly rozpočtu a dobrého riadenia ľudských zdrojov 
v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie; v tejto súvislosti pripomína, že 
Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 13/2019 s názvom Etické rámce 
kontrolovaných inštitúcií EÚ: priestor na zlepšenie konkrétne uvádza, že etické 
správanie v súvislosti so správou vecí verejných prispieva k správnemu finančnému 
riadeniu a väčšej dôvere verejnosti a že akékoľvek neetické správanie zamestnancov 
a členov inštitúcií a orgánov Únie priťahuje veľkú pozornosť verejnosti a znižuje 
dôveru v inštitúcie Únie;  

49. berie na vedomie, že výbor si uvedomuje politický dosah zamietnutia absolutória za rok 
2018 a usiluje sa naďalej posilňovať svoju schopnosť riešiť situácie týkajúce sa 
obťažovania; poznamenáva, že najneskôr koncom roka 2020 sa schváli podrobný akčný 
plán; súhlasí s tým, že výbor naďalej pracuje na zlepšení informovanosti zamestnancov 
aj vedúcich pracovníkov prostredníctvom lepšie cielenej vnútornej komunikácie;  

50. zdôrazňuje, že na základe zistení Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu, správy 
úradu OLAF a reflexie svojho poradného výboru o správaní členov výbor vytvoril 
zmiešanú internú pracovnú skupinu pre etický rámec, ktorá má mandát na skúmanie 
všetkých potenciálnych medzier súčasného rámca s cieľom odporučiť zlepšenia; 
poznamenáva, že so zmiešanou internou pracovnou skupinou môže komunikovať aj 
poradný výbor s cieľom zabezpečiť súdržnosť celkového etického rámca výboru 
a skúmať potenciálne synergie;  

51. vyzýva výbor, aby podal správu o zavedení svojho revidovaného kódexu správania 
a rokovacieho poriadku po vyšetrovaní úradu OLAF v roku 2018; poznamenáva, že 
predsedníctvo rozhodlo o čiastočnej miernej revízii rokovacieho poriadku 
a o komplexnejšej revízii kódexu správania s osobitným dôrazom na posilnenie sankcií; 
poznamenáva, že revízia kódexu správania by mala byť dokončená do decembra 2020;  

52. poznamenáva, že návrh na revíziu kódexu správania by mal zahŕňať prvky, ako sú 
prísnejšie sankcie, mechanizmy pomoci obetiam, automatické informovanie Rady 
a Komisie o menách členov výboru, u ktorých sa zistilo porušenie kódexu správania, 
a ročné hodnotenie fungovania kódexu správania; poznamenáva, že v súčasnosti sa 
skúma rozhodnutie vo veci obťažovania a rozhodnutie vo veci administratívnych 
vyšetrovaní s cieľom zlepšiť mechanizmy umožňujúce zamestnancom podávať 
formálne sťažnosti na obťažovanie; v súvislosti s neformálnym postupom a možnosťou 
zamestnancov oznámiť svoje podnety v súvislosti s akýmkoľvek prípadom domnelého 
obťažovania poznamenáva, že sa zvýšil počet dôverných poradcov a že pre celú sieť 
dôverných poradcov sa zabezpečuje nepretržitá podpora prostredníctvom pravidelného 
dohľadu a školení; poznamenáva, že dôverní poradcovia sú súčasťou 
medziinštitucionálnej siete, ktorá umožňuje výmenu najlepších postupov;  

53. oceňuje záväzok výboru riešiť obťažovanie v pracovnom prostredí a podporovať 
kultúru nulovej tolerancie obťažovania prácou na revízii rámca etiky a bezúhonnosti 
a preskúmaním rozhodnutí výboru vo veci obťažovania, oznamovateľov 
a administratívnych vyšetrovaní; víta skutočnosť, že do konca roka 2020 sa má schváliť 
podrobný akčný plán, ktorý obsahuje množstvo opatrení, ako sú revízia kódexu 
správania pre členov, potenciálne vytvorenie nezávislej funkcie interného ombudsmana, 
brožúra zameraná na úctu a dôstojnosť v práci, vytvorenie špecializovaného 
vzdelávacieho programu povinného pred poverením zamestnancov riadiacimi úlohami, 



PE657.242v02-00 14/14 PR\1222816SK.docx

SK

či už pre vedúcich pracovníkov, alebo členov výboru, a pravidelné aktivity na 
zvyšovanie informovanosti; oceňuje, že sa uskutoční vnútorný audit v oblasti etiky 
a bezúhonnosti formou mapovania skúseností s následnou analýzou zameranou na 
vytvorenie komplexného prehľadu pravidiel, noriem a opatrení súvisiacich s etikou 
a bezúhonnosťou; konštatuje, že v rámci auditu sa budú riešiť aj otázky, ako sú dary 
a pohostenie, vonkajšie aktivity a úlohy, konflikty záujmov a ďalšie zamestnanie po 
zamestnaní v Únii;  

54. víta stretnutie so zástupcami úradu OLAF v júli 2019 s cieľom vyjasniť si výklad 
administratívnej dohody medzi úradom OLAF a výborom, aby sa možné prípady 
obťažovania týkajúce sa členov považovali za vysokú prioritu; konštatuje, že v tejto 
fáze sa výbor nemôže v prípadoch obťažovania spoliehať len na externé nezávislé 
vyšetrovanie (okrem úradu OLAF); poznamenáva, že doterajšie kontakty so sieťou 
agentúr a s disciplinárnym úradom Komisie nie sú presvedčivé; oceňuje, že táto otázka 
sa v súčasnosti skúma aj v rámci prebiehajúceho skúmania rozhodnutia vo veci 
administratívnych vyšetrovaní; 

55. v súvislosti so zisteniami úradu OLAF vo veci obťažovania člena výboru a v zmysle 
rozhodnutia predsedníctva Komisie z 9. júla 2020 zdôrazňuje, že príslušný člen je plne 
pozbavený všetkých funkcií súvisiacich s riadením a správou zamestnancov sekretariátu 
skupiny I; poznamenáva, že k 7. septembru 2020 už tento člen nie je kandidátom na 
funkciu predsedu výboru; je znepokojený, že bol vymenovaný za člena s novým 
mandátom; 

56. v súvislosti so žiadosťou o predbežné opatrenie na pozastavenie výkonu rozhodnutia 
predsedníctva výboru z 9. júna 2020, ktorú podal uvedený člen na Všeobecný súd 
(KN/EHSV, T-377/20) konštatuje, že Všeobecný súd žiadosť zamietol, lebo nespĺňala 
podmienku naliehavosti; konštatuje, že hlavné konania v tejto veci o zrušenie 
uvedeného rozhodnutia stále prebiehajú; 

57. konštatuje, že výbor na plenárnej schôdzi 15. a 16. júla 2020 potvrdil rozhodnutie 
predsedníctva z 9. júna 2020 a zapojí sa ako občianska strana do konania, ktoré začne 
bruselský inšpektorát práce na Bruselskom trestnom súde; konštatuje, že bruselský 
inšpektorát práce dostal informáciu o pozbavení príslušného člena imunity, ale doposiaľ 
neprišli žiadne ďalšie informácie o konaní. 


