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Absolutórium za rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva 

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

Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 

2009/2122(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť 

letectva za rozpočtový rok 2008, 

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

agentúry pre bezpečnosť letectva 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 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 

20083, ktorým sa zriadila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, a najmä na jeho 

článok 60, 

– 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 a stanovisko Výboru pre dopravu a 

cestovný ruch (A7-0068/2010), 

1. udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva 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 bezpečnosť letectva, Rade, 

Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 21. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

Európskej únie (v sérii L). 

 



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

agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 

2009/2122(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť 

letectva za rozpočtový rok 2008, 

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

agentúry pre bezpečnosť letectva 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 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 

20083, ktorým sa zriadila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, a najmä na jeho 

článok 60, 

– 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 a stanovisko Výboru pre dopravu a 

cestovný ruch (A7-0068/2010), 

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový 

rok 2008; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi 

Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, 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. 21. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1. 
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 bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 (C7-0193/2009 – 

2009/2122(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť 

letectva za rozpočtový rok 2008, 

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

agentúry pre bezpečnosť letectva 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 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 

20083, ktorým sa zriadila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, a najmä na jeho 

článok 60, 

– 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 a stanovisko Výboru pre dopravu a 

cestovný ruch (A7-0068/2010), 

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 výkonnému riaditeľovi Európskej 

agentúry pre bezpečnosť letectva absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za 

rozpočtový rok 20075 a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky 

parlament okrem iného: 

 vzal na vedomie kritiku Dvora audítorov týkajúcu sa niekoľkých postupov 

obstarávania, ktoré skontroloval; 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 21. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
5  Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 122. 



 požiadal agentúru, aby dodržala prísľub, ktorý dala vo svojich odpovediach Dvoru 

audítorov, že bude dôsledne dodržiavať pravidlá obstarávania a venovať osobitnú 

pozornosť poskytovaniu jasných informácií potenciálnym uchádzačom; 

 vzal na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že plán stavu zamestnancov na rok 

2007 pozostával zo 467 dočasných pracovných miest, ale rozpočtové prostriedky na 

výdavky na zamestnancov nepokryli skutočné náklady na týchto zamestnancov, 

a že v dôsledku toho sa agentúra dohodla s Komisiou, že zníži počet pracovných 

miest na 342, pričom ku koncu roka bolo obsadených 333 z nich; 

1. víta skutočnosť, že podľa Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka agentúry za rok 

2008 spoľahlivé informácie a príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne; 

2. konštatuje, že z rozpočtu na rok 2008 bolo agentúre poskytnutých 30 000 000 EUR vo 

viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch; 

3. konštatuje, že rozpočet agentúry sa zvýšil o 42 % zo 72 000 000 EUR v roku 2007 na 

102 000 000 EUR v roku 2008 a počet zamestnancov vzrástol z 362 na 442; 

Výkonnosť 

4. zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra v rámci plánovania stanovila ciele SMART 

a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť svoje dosiahnuté výsledky; berie na vedomie 

odpoveď agentúry, v ktorej ubezpečila, že zlepšila svoj pracovný program na rok 2010 

tým, že stanovila ciele a ukazovatele pre výkonnosť v kľúčových oblastiach a vytvorila 

lepší systém plánovania zdrojov; vyzýva tiež agentúru, aby posúdila možnosť zavedenia 

Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností s cieľom 

rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a 

uprednostňovania prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov; 

5. žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, 

uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa 

udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium lepšie medziročné zhodnotenie 

výkonnosti agentúry; 

Nariadenie o poplatkoch a úhradách 

6. berie na vedomie, že rok 2008 bol prvým kompletným rokom, kedy sa vykonávali 

certifikačné činnosti podľa nariadenia Komisie (ES) č. 593/2007 z 31. mája 2007 o 

poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva1; 

7. žiada agentúru, aby zaviedla monitorovací systém v oblasti certifikačných projektov, 

ktorý zaistí, že počas trvania celého projektu sa vyberané poplatky významne neodchýlia 

od skutočných nákladov; 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že systém ročných paušálnych poplatkov priniesol v roku 

2008 príjem, ktorý významne prevyšuje skutočné náklady poskytnutých služieb, a vyzýva 

agentúru, aby čo najrýchlejšie predložila podrobný plán s cieľom zabezpečiť, že sa to 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 3. 



 

v ďalších rokoch nezopakuje; 

Prenesenie rozpočtových prostriedkov 

9. upozorňuje na skutočnosť, že v roku 2009 agentúra previedla veľké množstvo 

rozpočtových prostriedkov na prevádzkové výdavky (viac ako 53 000 000 EUR, t. j. 79 % 

prevádzkových rozpočtových prostriedkov); akceptuje, že vysoký objem rozpočtových 

prostriedkov prenesených do roku 2009 je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, 

aj keď určitá neistota týkajúca sa úrovne poplatkov a úhrad je neoddeliteľnou súčasťou 

počiatočného prevádzkového cyklu agentúry; taktiež zdôrazňuje, že táto situácia 

poukazuje na nedostatky v systéme plánovania zdrojov podniku, ktoré vyplývajú 

z oneskorenia podpisovania zmlúv o poskytovaní služieb; žiada preto, aby boli 

Parlamentu a Rade predložené oveľa realistickejšie odhady na ďalší rozpočtový rok a aby 

bol poskytnutý dostatočný čas na ich analýzu; 

10. berie na vedomie, že v roku 2008 agentúra vykázala výnosy z úrokov vo výške 

1 988 000 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že agentúra trvalo 

disponuje mimoriadne vysokými pokladničnými zostatkami; berie na vedomie, že 

k 31. decembru 2008 bol pokladničný zostatok agentúry vo výške 57 245 000 EUR; žiada 

Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s 

hotovostnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne túto zásadu uplatniť a aká zmena koncepcie by bola 

potrebná na to, aby agentúra dlhodobo držala čo najnižšie hotovostné zostatky; 

11. konštatuje, že v roku 2008 bolo 15 % výdavkov súvisiacich so zamestnancami 

presunutých do prevádzkových výdavkov, čo naznačuje nerealistické plánovanie; 

pochybuje o náraste efektívnosti v dôsledku tohto presunu a bude v tejto súvislosti ďalej 

skúmať vývoj a dodatočné náklady na implementáciu systému plánovania zdrojov 

podniku (ERP); 

Ďalšie zlepšenia, ktoré má agentúra zaviesť 

12. vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou koordináciou potrieb, zamestnancov 

a nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry, a najmä nad tým, že výberové konania 

na obsadenie pracovných miest komplikujú prijímanie vhodne kvalifikovaných 

zamestnancov; domnieva sa, že medziinštitucionálna pracovná skupina pre 

decentralizované agentúry by sa mohla venovať tejto otázke; 

 

13. žiada agentúru, aby realistickejším spôsobom zlepšila svoje plánovanie prijímania 

zamestnancov a aby odstránila nedostatky v zostavovaní rozpočtu a monitorovaní 

systému plánovania podnikových zdrojov; 

Vnútorný audit 

14. uznáva, že od roku 2006 agentúra splnila 15 z 28 odporúčaní, ktoré predložil útvar 

vnútorného auditu (IAS); berie na vedomie, že na plnení 13 odporúčaní sa pracuje, 2 sú 

považované za „kritické“ a 5 za „veľmi dôležité“; poznamenáva, že tieto odporúčania sa 

vzťahujú na rozpočtovú neistotu, chýbajúce analýzy rizík, chýbajúcu politiku hodnotenia 

a postupu v kariére, postup rozdelenia účtovných období a chýbajúci postup evidencie 



výnimiek, ktoré boli ukončené; 

o 

o o 

15. 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. 


