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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy

1. připomíná významnou úlohu agentur působících v oblasti SVV a evropského inspektora 
ochrany údajů (EIOÚ), kteří vykonávají monitorovací, operativní, analytické nebo 
manažerské úkoly, při poskytování podpory a poradenství orgánům a institucím Unie a 
členským státům v oblasti základních práv, bezpečnosti a spravedlnosti; připomíná, že 
je třeba zajistit přiměřenou finanční podporu pro agentury v oblasti SVV a evropského 
inspektora ochrany údajů, která jim umožní plnit svěřené úkoly zcela transparentně a v 
plném souladu se základními právy;

2. vítá skutečnost, že Účetní dvůr prohlásil, že audit ročních účetních závěrek agentur za 
rok, který skončil dnem 31. prosince 2019, a příjmů a plateb, na nichž se účetní závěrky 
zakládají, celkově potvrdil pozitivní výsledky z předchozích let, a skutečnost, že Účetní 
dvůr osvědčil legalitu a správnost ročních účetních závěrek všech agentur v oblasti SVV 
a příjmů, na nichž se tyto závěrky zakládají, za rok, který skončil dnem 31. prosince 
2019;

3. zdůrazňuje, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby, na nichž se účetní závěrky 
zakládají, byly legální a správné u všech agentur s výjimkou úřadu EASO, v jehož 
případě vydal výrok s výhradou v souvislosti s nesrovnalostmi v postupech zadávání 
veřejných zakázek a souvisejícími platbami; je zklamán tím, že legalita a správnost 
plateb se v roce 2019 zlepšovala jen pomalu; vyjadřuje politování nad tím, že opět došlo 
k neoprávněným platbám, které představovaly 14,6 % hodnoty všech plateb 
provedených úřadem EASO v roce 2019; bere na vědomí, že výkonná ředitelka, která 
byla do funkce jmenována v červnu 2019, přijímá opatření ke zlepšení řízení úřadu 
EASO a projevuje velké odhodlání urychleně řešit organizační nedostatky ve svém 
úřadu; vítá zlepšení provedená novým vedením, která ocenil i Účetní dvůr; naléhavě 
žádá úřad EASO, aby tomuto odhodlání dostál a aby pravidelně informoval Výbor pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci;

4. konstatuje, že se Účetní dvůr nezabýval „zdůrazněním skutečnosti“ v souvislosti s 
agenturami působícími v oblasti SVV, s výjimkou agentury FRONTEX, u níž Účetní 
dvůr upozornil na míru chyb v souvislosti s výdaji na vybavení v rámci grantových 
dohod se spolupracujícími zeměmi; bere na vědomí konstatování Účetního dvora, že 
agentura přijala opatření, aby zlepšila ověřování ex ante, a v roce 2019 v souladu s 
doporučeními z předchozích let znovu zavedla ověřování úhrad ex post;

5. se znepokojením konstatuje závažná a opakovaná obvinění z účasti agentury 
FRONTEX na vytlačování lodí s migranty a obvinění z porušování základních práv, 
která v současné době vyšetřuje správní rada agentury FRONTEX; bere na vědomí 
skutečnost, že úřad OLAF zahájil vyšetřování agentury Frontex a že veřejná ochránkyně 
práv zahájila šetření týkající se mechanismu agentury Frontex pro podávání stížností s 
cílem řešit údajné porušování základních práv a úlohu a nezávislost „úředníka pro 
otázky základních práv“ agentury Frontex; vyjadřuje politování nad skutečností, že 
úředník pro otázky základních práv a osoby pověřené sledováním základních práv 
nemají k dispozici dostatečný počet zaměstnanců a odpovídající zdroje na splnění své 
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povinnosti, kterou je sledovat dodržování základních práv ze strany agentury;

6. vítá skutečnost, že Účetní dvůr prohlásil, že agentury ve většině případů přijaly 
nápravná opatření s cílem řešit připomínky auditů z předchozích let, a vyzývá agentury 
v oblasti SVV, aby i nadále pokračovaly ve svém úsilí v návaznosti na připomínky 
Účetního dvora;

7. zdůrazňuje, že zadávání veřejných zakázek je u všech decentralizovaných agentur Unie 
i nadále hlavní oblastí náchylnou k chybovosti; vyzývá proto dotčené agentury působící 
v oblasti SVV, tj. Europol a CEPOL, aby zlepšily své postupy zadávání veřejných 
zakázek tak, aby zajistily jejich plný soulad s příslušnými právními předpisy a vedly k 
dosažení odpovídající rovnováhy mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje – 
hospodářským, sociálním a environmentálním – a aby přitom dodržovaly zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a nediskriminace, a aby agentura eu-
LISA zlepšila postupy výběrového řízení; připomíná, že zadávání veřejných zakázek má 
zásadní význam pro splnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů 
udržitelného rozvoje;

8. bere na vědomí, že Účetní dvůr neověřil účetní závěrku Úřadu evropského veřejného 
žalobce za rok 2019, jelikož tento evropský úřad ještě nezískal finanční autonomii;

9. poukazuje na nevyhnutelné obtíže, kterým čelí agentury v souvislosti s požadavkem na 
předložení jednotného programového dokumentu, zatímco odpovídající právní nástroje 
jsou stále předmětem jednání spolunormotvůrců, což vede k neuspokojivé situaci, kdy 
lze rozpočtové položky využívat předtím, než je přijat odpovídající právní nástroj; 
vyzývá Komisi, aby zlepšila svou komunikaci s agenturami s cílem lépe sladit 
předpokládané lhůty pro přijetí právních předpisů s odpovídajícími rozpočtovými 
položkami; poukazuje na doporučení Účetního dvora, aby Komise a agentury 
přidělovaly prostředky flexibilněji, a zároveň zdůrazňuje význam řádného podávání 
zpráv, transparentnosti a auditu;

10. vítá spolupráci se sítí agentur působících v oblasti SVV;  vyzývá agentury, aby nadále 
rozvíjely součinnost a posilovaly vzájemnou spolupráci a výměnu osvědčených postupů 
za účelem zlepšení účinnosti;

11. naléhavě vyzývá všechny agentury v oblasti SVV, aby přijaly opatření k zajištění 
důsledného dodržování předpisů Unie týkajících se transparentnosti a rovněž základních 
práv a norem v oblasti ochrany údajů; vyzývá je rovněž k důslednému dodržování 
finančních předpisů a vysokých standardů řízení;

12. zdůrazňuje, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení mužů a žen ve správních 
orgánech všech agentur; vyzývá dotčené agentury, aby se touto otázkou urychleně 
zabývaly; vyzývá všechny agentury v oblasti SVV, aby v rámci svých politik přijímání 
pracovníků usilovaly o rozmanitost a zajistily ji; naléhavě vyzývá všechny agentury v 
oblasti SVV, aby vypracovaly interní politiky a postupy s cílem zajistit inkluzi a 
rozmanitost a zabránit jakékoli diskriminaci; vyzývá Účetní dvůr, aby o této skutečnosti 
pravidelně informoval ve svých budoucích zprávách; naléhavě vyzývá všechny 
agentury v oblasti SVV, aby zavedly jasnou politiku boje proti obtěžování s cílem 
předcházet tomuto chování v rámci agentur a důrazně ho odsoudit; poukazuje na 
škodlivý dopad vysoké fluktuace zaměstnanců některých agentur Evropské unie; 
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vyzývá k zavedení politiky v oblasti lidských zdrojů a sociální politiky za účelem 
nápravy tohoto jevu; žádá, aby se řešila závislost agentur na zaměstnávání externích 
pracovníků; bere na vědomí probíhající řízení před Soudním dvorem Evropské unie1;

13. vyzývá všechny agentury v oblasti SVV, aby ve své celkové činnosti zohledňovaly 
udržitelnost, a zlepšily tak svou environmentální výkonnost, a aby řádně podávaly 
zprávy o přijatých opatřeních a pokroku v této oblasti;

14. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit digitalizaci postupů v agenturách Unie; zdůrazňuje, že 
je třeba zabránit vzniku digitální propasti mezi agenturami; upozorňuje však na to, že je 
třeba přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se předešlo všem rizikům ohrožujícím 
on-line bezpečnost zpracovávaných informací;

1 Věc C-948/19 (Manpower Lit).
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