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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 úlohu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování 
práva („agentura“) při poskytování informací vnitrostátním odborníkům v oblasti 
prosazování práva o aktuálním vývoji v této oblasti a při sdílení osvědčených postupů;

2. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných 
ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury 
ke dni 31. prosince 2018; připomíná, že oproti roku 2017 rozpočet agentury vzrostl z 9 
na 10 milionů (+11 %) a počet zaměstnanců se snížil z 53 na 51 (–4 %);

3. bere na vědomí, že agentura v prosinci 2017 zahájila zadávací řízení na rámcovou 
smlouvu o cestovních službách s odhadovaným tržním objemem ve výši 8,5 milionu 
EUR za období 4 let; konstatuje, že navzdory zadání zakázky nejlevnějšímu uchazeči, 
jehož nabídka dosahovala 56 % průměru obou jeho konkurentů, dosáhly platby v roce 
2018 (2,06 milionu EUR) téměř odhadované tržní hodnoty 2,13 milionu EUR; sdílí 
názor Účetního dvora, že v případech, kdy se nabídka uchazeče jeví jako mimořádně 
nízká, by agentura měla analyzovat důvody, aby byl zajištěn správný odhad tržního 
objemu a aby zadaná zakázka vykazovala nejlepší poměr ceny a kvality; 

4. se znepokojením konstatuje, že agentura se nadále potýká s vysokou mírou fluktuace 
pracovníků a omezeným počtem uchazečů z jiných členských států; znovu vyjadřuje 
obavu, že to může mít dopad na činnost agentury; konstatuje v tomto ohledu, že 
služební řád poskytuje nezbytnou flexibilitu k zohlednění podmínek, které panují na 
pracovním trhu v Unii, při náboru úředníků, aby bylo možné reagovat na konkrétní 
potřeby orgánů; vyzývá agenturu, aby přijala opatření ke zlepšení situace;

5. vyjadřuje uspokojení nad tím, že agentura splnila dvě ze šesti zbývajících doporučení 
Účetního dvora, a sice doporučení týkající se prodloužení platnosti účetního systému 
a komplexní analýzy dopadů brexitu; bere na vědomí, že nápravná opatření u dvou 
dalších, tj. vysoké fluktuace zaměstnanců a zveřejňování oznámení o volných 
pracovních místech na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu, 
ještě probíhají; vyzývá agenturu, aby podnikla nezbytné kroky k včasnému dokončení 
těchto nápravných opatření a aby neprodleně provedla zbývající doporučení v oblasti 
elektronického zadávání zakázek, kterým je zavedení elektronických podání;


