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Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre obnovu 

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 (C7-0183/2009 – 

2009/2112(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za 

rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej 

agentúre pre obnovu3, a najmä na jeho článok 8, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0072/2010), 

1. udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu absolutórium za plnenie rozpočtu 

agentúry za rozpočtový rok 2008; 

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu, Rade, Komisii 

a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie 

(v sérii L). 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 43. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskej 

agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za 

rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej 

agentúre pre obnovu3, a najmä na jeho článok 8, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0072/2010), 

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry 

pre obnovu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie 

v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 43. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej 

agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 (C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za 

rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej 

agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej 

agentúre pre obnovu3, a najmä na jeho článok 8, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0072/2010), 

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 

za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú 

zákonné a správne, 

B. keďže 23. apríla 2009 Európsky parlament udelil riaditeľovi Európskej agentúry 

pre obnovu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 20075 a vo 

svojom uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, okrem iného uviedol, že 

Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2007 zistil tri potenciálne riziká 

súvisiace s presunom činností z agentúry na delegácie: 

a) z dôvodu viacročného charakteru činnosti agentúry ostali nevyužité rozpočtové 

prostriedky vo výške 453 000 000 EUR, ktoré sa mali použiť v období po roku 

2008, ktorý bol posledným rokom činnosti agentúry, 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 43. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
5  Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 176. 



 

b) usmernenie Komisie o presune evidencie, vydané 11. júna 2008, sa netýkalo 

všetkých položiek v súvahe agentúry, 

c) kumulovaný prebytok vo výške 180 000 000 EUR vykázaný v súvahe agentúry 

k 31. decembru 2007 by Komisia po skončení mandátu agentúry mala tiež prevziať 

a spravovať, 

1. poznamenáva, že v Memorande o porozumení medzi Komisiou a Európskou agentúrou 

pre obnovu zo 17. decembra 2008 je stanovené, že po 31. decembri 2008 sa zvyšné aktíva 

agentúry stávajú majetkom Komisie; 

Rozpočtové a finančné hospodárenie 

2. berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, podľa ktorého nebola doteraz splnená ani 

jedna formálna podmienka požadovaná na udelenie priameho grantu medzinárodnej 

organizácii vo výške 1 399 132 EUR (t. j. 0,31 % disponibilného prevádzkového 

rozpočtu); 

3. zdôrazňuje, že význam piatich projektov kontrolovaných Dvorom audítorov v súvislosti 

s cezhraničnou spoluprácou (v celkovej hodnote 528 000 EUR, t. j. 0,12 % disponibilného 

prevádzkového rozpočtu) je otázny v dôsledku toho, že hodnotiaci výbor zložený zo 

zástupcov agentúry a delegácie Komisie nevzal do úvahy otázky, na ktoré poukázali 

miestni hodnotitelia; berie však na vedomie odpoveď agentúry, ktorá ako argument na 

svoju obhajobu uvádza, že podľa platných pravidiel stanovisko posudzovateľov nie je pre 

hodnotiaci výbor záväzné; 

4. v súvislosti s ukončením činnosti Európskej agentúry pre obnovu požaduje vyhodnotenie 

vynaloženia prostriedkov v Kosove z toho pohľadu, či vynaložené prostriedky viedli k 

vytvoreniu funkčných a trvalých štruktúr v oblasti súdnictva a administratívy; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa ukončilo pôsobenie efektívne fungujúcej agentúry a 

že sa správa prostriedkov preniesla na delegácie; požaduje od Komisie správu, v ktorej sa 

uvedie, o aký počet sa zvýšil personál v delegáciách, aby sa mohli prevziať úlohy 

agentúry; žiada Komisiu, aby podala komplexné a úplné vysvetlenie, či sa z prostriedkov 

prenesených z agentúry na delegácie poskytla rozpočtová podpora; 

o 

o o 

6. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 20101 o výkonnosti, finančnom 

hospodárení a kontrole agentúr. 

 

                                                 
1  Prijaté texty, P7_TA(2010)0139. 


