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Absolutórium za rok 2008: Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi 

navigačnými satelitnými systémami (GNSS) 

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

Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami 

(GNSS) za rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad 

globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008, 

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

Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami 

(GNSS) za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu1, 

– 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. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia 

európskych programov satelitnej rádiovej navigácie3, a najmä na jeho článok 12, 

– 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 (A7-0073/2010), 

1. udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi 

navigačnými satelitnými systémami (GNSS) absolutórium za plnenie rozpočtu úradu 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, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 100. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS), Rade, Komisii a Dvoru 

audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii 

L). 



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

úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za 

rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad 

globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008, 

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

Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami 

(GNSS) za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu1, 

– 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. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia 

európskych programov satelitnej rádiovej navigácie3, a najmä na jeho článok 12, 

– 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 (A7-0073/2010), 

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými 

satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008, 

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

Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami 

(GNSS), 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. 100. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, 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 Európskeho 

úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za 

rozpočtový rok 2008 (C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre dohľad nad 

globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008, 

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

Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami 

(GNSS) za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami úradu1, 

– 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. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia 

európskych programov satelitnej rádiovej navigácie3, a najmä na jeho článok 12, 

– 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 (A7-0073/2010), 

A. keďže Dvor audítorov pripojil poznámky k stanovisku v súvislosti so spoľahlivosťou 

ročných účtovných závierok za rok 2008 a v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou 

príslušných transakcií, 

B. keďže Dvor audítorov sa vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rok 

2006 kladne vyjadril k jej spoľahlivosti, 

C. keďže Dvor audítorov skonštatoval, že nedokáže vydať stanovisko k účtovnej závierke 

Európskeho úradu pre dohľad nad GNSS za rozpočtový rok 2007, a zdôraznil, že v roku 

2007 sa prepracovávala celá architektúra projektu Galileo a že účtovná závierka úradu sa 

zostavovala v krehkom právnom prostredí, 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 100. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



D. keďže úrad sa stal finančne nezávislým v roku 2006, 

E. keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 výkonnému riaditeľovi Európskeho 

úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) 

absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 20071 a v uznesení, ktoré je 

súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného uviedol, že: 

 prostriedky skutočne poskytnuté úradu k dispozícii (210 000 000 EUR) boli 

z dôvodu oneskorení v programe Galileo podstatne nižšie než bolo rozpočtované, 

 je znepokojený skutočnosťou, že Dvor audítorov zistil tieto nedostatky týkajúce sa 

plnenia rozpočtu: nízka miera využitia viazaných a výdavkových rozpočtových 

prostriedkov na prevádzkové činnosti (63 % v prípade záväzkov a 51 % v prípade 

platieb), absencia jasného prepojenia medzi plánom práce úradu a rozpočtom; 

neopodstatnené a nezdokumentované presuny, opakované oneskorené zaúčtovanie 

príkazov na spätné získanie finančných prostriedkov, nejednotná prezentácia 

plnenia rozpočtu, 

 zobral na vedomie kritiku Dvora audítorov týkajúcu sa aktív programu Galileo, že 

úrad nebol schopný poskytnúť dostatok informácií o svojej účtovnej závierke a že 

do konca roku 2007 nebol zostavený súpis aktív v držbe Európskej vesmírnej 

agentúry (ESA), 

Rozpočtové a finančné hospodárenie 

1. vyjadruje poľutovanie, že Dvor audítorov pripojil poznámky k stanovisku v súvislosti so 

spoľahlivosťou ročných závierok za rok 2008 a v súvislosti so zákonnosťou 

a správnosťou príslušných transakcií, 

2. konštatuje, že úrad sa rozhodol predložiť výsledky svojich činností bez ohľadu na 

skutočnosť, že riadenie programov Galileo a EGNOS vykonávané úradom sa ukončí po 

dokončení presunu aktív a finančných prostriedkov na Komisiu, ktoré bolo naplánované 

na koniec prvého kvartálu roku 2008; 

3. berie na vedomie, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 

20082 nadobudlo účinnosť 25. júla 2008, a že napriek prevodu zodpovednosti za riadenie 

programov Galileo a EGNOS na Komisiu previedla Komisia 24. decembra 2008 na 

bankový účet úradu sumu 95 000 000 EUR; vyjadruje poľutovanie, že nebol riadne 

vypracovaný opravný rozpočet; 

4. konštatuje, že po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 683/2008 bolo prijaté veľmi 

dôležité zníženie rozpočtu agentúry na rok 2008 (z 436 500 000 EUR v roku 2007 na 

22 700 000 EUR); 

5. je znepokojený skutočnosťou, že napriek tomu, že Komisia sa podľa nariadenia (ES) č. 

683/2008 stala od 1. januára 2009 zodpovednou za správu financií a vykonávanie 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 162. 
2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní 

v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) (Ú. v. EÚ L 196, 

24.7.2008, s. 1). 



 

európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo), do konca roku 2008 

nebola z úradu prenesená na Komisiu žiadna činnosť ani žiadne aktíva a nové rozdelenie 

povinností medzi Komisiu a úrad sa neodrazilo v ich príslušných ročných účtovných 

závierkach; pripomína, že podľa Dvora audítorov by mal úrad považovať sumu 

58 400 000 EUR za dlh voči Komisii a nemal by ju uvádzať ako sumu predbežného 

financovania prijatú od Komisie; okrem toho konštatuje, že by sa suma 55 600 000 EUR, 

ktorá sa má vyplatiť Európskej vesmírnej agentúre, nemala uvádzať v účtovnej závierke, 

pretože suma vyplýva z príspevkov Spoločenstiev na programy Galileo a EGNOS, za 

ktoré zodpovedá Komisia; 

6. napriek tomu berie na vedomie odpoveď úradu, ktorý túto skutočnosť odôvodňuje tým, že 

Komisia oficiálne potvrdila, že prijíma aktíva, ktoré sa mali preniesť, až k 31. júlu 2009, 

pretože podmienky prenosu sa s Komisiou podarilo dohodnúť až ku koncu júna 2009; 

7. pripomína odporúčania Dvora audítorov uvedené v osobitnej správe č. 7/2009 a určené 

Komisii ako novému správcovi programu Galileo; 

Vnútorný audit 

8. berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu (IAS) vykonalo vnútorný audit v 

novembri 2007 a následné audity v októbri 2008 a decembri 2009; konštatuje, že dve 

ostávajúce dôležité odporúčania IAS, ktoré sa ešte majú realizovať, sa týkajú citlivých 

pracovných miest a popisov náplne práce; 

o 

o  o 

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

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

hospodárení a kontrole agentúr. 

 

                                                 
1  Prijaté texty, P7_TA(2010)0139. 


