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Absolutórium za rok 2008: Európska železničná agentúra 

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

Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za 

rozpočtový rok 2008, 

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

železničnej agentúry 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. 881/2004 z 29. apríla 

2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra3, a najmä na jeho článok 39, 

– 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 (A7-0084/2010), 

1. udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry 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 železničnej agentúry, 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. 89. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

 



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

železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za 

rozpočtový rok 2008, 

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

železničnej agentúry 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. 881/2004 z 29. apríla 

2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra3, a najmä na jeho článok 39, 

– 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 (A7-0084/2010), 

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

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

agentúry, 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. 89. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, 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 

železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za 

rozpočtový rok 2008, 

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

železničnej agentúry 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. 881/2004 Európskeho 

parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná 

agentúra3, a najmä na jeho článok 39, 

– 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 (A7-0084/2010), 

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

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

zákonné a správne, 

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

agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 20085 a 

v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem 

iného: 

 na základe výročnej správy Dvora audítorov za rok 2006 vzal na vedomie, že 

konečný rozpočet agentúry za rozpočtový rok 2007 bol vo výške 16 600 000 EUR 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304 z 15.12.2009, s. 89. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
5  Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 167. 



vrátane rezervy vo výške 1 900 000 EUR; vzal na vedomie, že na konci roka 2007 

sa muselo zrušiť 3 400 000 EUR vrátane rezervy a že okrem toho sa do roku 2008 

prenieslo 2 700 000 EUR; 

 vyjadril znepokojenie nad záverom Dvora audítorov, podľa ktorého sa viac ako 35 

% konečných rozpočtových prostriedkov nevyužilo, čo podľa Dvora audítorov 

svedčí o vážnych nedostatkoch v postupe agentúry pri plánovaní a zostavovaní 

rozpočtu; 

 vyzval agentúru, aby na základe článku 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) 

č. 2343/2002 uplatňovala dôslednú správu hotovostných prostriedkov s cieľom 

zabezpečiť, aby sa hotovostné zostatky obmedzili na riadne odôvodnené potreby, 

a aby venovala osobitnú pozornosť zlepšeniu správy hotovostných prostriedkov; 

1. víta skutočnosť, že podľa názoru 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 Únie na rok 2008 bolo agentúre poskytnutých 18 000 000 EUR 

vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch; 

Výkonnosť 

3. 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 uskutočniť lepšie medziročné 

zhodnotenie výkonnosti agentúry; 

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

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

vedomie vyhlásenie agentúry, ktorá zohľadnila tieto poznámky vo svojom pláne práce na 

rok 2009; 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. berie na vedomie konštatovanie Dvora audítorov, že agentúra vykonáva svoju činnosť na 

dvoch miestach (v Lille a vo Valenciennes), čím sa vytvárajú dodatočné náklady; 

Prenos rozpočtových prostriedkov 

6. berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že do roku 2009 boli prenesené 

rozpočtové prostriedky vo výške 4 100 000 EUR, z ktorých približne 3 900 000 EUR sa 

týkalo výdavkov na fungovanie a prevádzkových výdavkov (t. j. 57 % ročných 

rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II a hlavy III); zdôrazňuje, že táto vysoká miera 

prenesených rozpočtových prostriedkov naznačuje, že agentúra má ťažkosti s plánovaním 

a rozpočtovaním svojich činností; 

Postupy verejného obstarávania 

7. vyjadruje obavy nad nedostatkami v postupoch obstarávania, ktoré odhalila kontrola 

Dvora audítorov; 



 

8. blahoželá agentúre k vytvoreniu akčného plánu na odstránenie nedostatkov v oblasti 

postupov verejného obstarávania, ktoré zistil Dvor audítorov a ktoré vytvárali prekážky 

pre transparentnosť uvedených postupov; 

Vnútorný audit 

 

9. uznáva, že od roku 2006 sa z 36 odporúčaní útvaru pre vnútorný audit (IAS) zrealizovalo 

32; poznamenáva, že z odporúčaní, ktoré sa ešte nezačali uplatňovať, sa jedno považuje 

za zásadné a tri sa považujú za veľmi dôležité; naliehavo preto vyzýva agentúru, aby 

uplatňovala niektoré štandardy vnútornej kontroly týkajúce sa bankových podpisov, 

oddelenia úloh, citlivých pozícií a dodržiavania právomocí pri delegovaní; 

o 

o o 

10. 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. 


