
P7_TA(2012)0155 

Absolutorium 2010: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament  

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria za 

plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský 

parlament (COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20101, 

– s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2010 

(COM(2011)0473 – C7-0257/2011)2,  

– s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení – oddíl I – Evropský parlament – 

rozpočtový rok 20103, 

– s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2010, 

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010, 

spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů4, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů5 a o legalitě a správnosti uskutečněných 

operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2010 podle článku 287 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na čl. 314 odst. 10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie a na 

článek 106a Smlouvy o Euratomu, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství6, a zejména 

na články 145, 146 a 147 tohoto nařízení, 

– s ohledem na článek 13 vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu7, 

– s ohledem na čl. 147 odst. 1 finančního nařízení, podle kterého musí každý orgán Unie 

učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí 

Evropského parlamentu o absolutoriu, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o pokynech pro rozpočtový proces pro 

                                                 
1  Úř. věst. L 64, 12.3.2010. 
2  Úř. věst. C 332, 14.11.2011, s. 1. 
3  Úř. věst. C 167, 7.6.2011, s. 1. 
4  Úř. věst. C 326, 10.11.2011, s. 1. 
5  Úř. věst. C 332, 14.11.2011, s. 134. 
6  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
7  PE 349.540/Bur/ann/def. 



rok 2010 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2009 o odhadu příjmů a výdajů Evropského 

parlamentu na rozpočtový rok 20102, 

– s ohledem na článek 77, čl. 80 odst. 3 a přílohu VI jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0120/2012), 

A. vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že pokud jde o správní výdaje 

za rok 2010, fungovaly systémy dohledu a kontroly, které jsou vyžadovány finančním 

nařízením, ve všech orgánech uspokojivě a 93 % z celkových 58 kontrolovaných operací 

neobsahovalo věcné chyby; 

B. vzhledem k tomu, že generální tajemník dne 16. června 2011 potvrdil, že získal 

přiměřenou jistotu, že rozpočet Parlamentu byl plněn v souladu se zásadami řádného 

finančního řízení a že zřízený kontrolní rámec poskytuje dostatečné záruky z hlediska 

legality a správnosti uskutečněných operací; 

1. uděluje absolutorium svému předsedovi za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na 

rozpočtový rok 2010; 

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 

součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému 

ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie (řada L). 

                                                 
1  Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 327. 
2  Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 244. 



2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 obsahující připomínky, které 

jsou nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament (COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 

2011/2202(DEC)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 20101, 

– s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2010 

(COM(2011)0473 – C7-0257/2011)2,  

– s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení – oddíl I – Evropský parlament – 

rozpočtový rok 20103, 

– s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rozpočtový rok 2010, 

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2010, 

spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů4, 

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů5 a o legalitě a správnosti uskutečněných 

operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2010 podle článku 287 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na čl. 314 odst.10 a článek 318 Smlouvy o fungování Evropské unie a na 

článek 106a Smlouvy o Euratomu, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství6 (dále jen 

„finanční nařízení“), a zejména na články 145, 146 a 147 tohoto nařízení, 

– s ohledem na článek 13 vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu7, 

– s ohledem na čl. 147 odst. 1 finančního nařízení, podle kterého musí každý orgán Unie 

učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí 

Evropského parlamentu o absolutoriu, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o pokynech pro rozpočtový proces pro 

rok 2010 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX8, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2009 o odhadu příjmů a výdajů Evropského 

                                                 
1  Úř. věst. L 64, 12.3.2010. 
2  Úř. věst. C 332, 14.11.2011, s. 1. 
3  Úř. věst. C 167, 7.6.2011, s. 1. 
4  Úř. věst. C 326, 10.11.2011, s. 1. 
5  Úř. věst. C 332, 14.11.2011, s. 134. 
6  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. 
7  PE 349.540/Bur/ann/def. 
8  Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 327. 



parlamentu na rozpočtový rok 20101, 

– s ohledem na článek 77 a čl. 80 odst. 3 a přílohu VI jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0120/2012), 

A. vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že pokud jde o správní výdaje 

za rok 2010, fungovaly systémy dohledu a kontroly, které jsou vyžadovány finančním 

nařízením, ve všech orgánech uspokojivě a 93 % z celkových 58 kontrolovaných operací 

neobsahovalo věcné chyby; 

B. vzhledem k tomu, že generální tajemník dne 16. června 2011 potvrdil, že získal 

přiměřenou jistotu, že rozpočet Parlamentu byl plněn v souladu se zásadami řádného 

finančního řízení a že zřízený kontrolní rámec poskytuje dostatečné záruky z hlediska 

legality a správnosti uskutečněných operací; 

C. vzhledem k tomu, že některé otázky vznesené ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu 

během diskusí o udělení absolutoria na rok 2010 přesahovaly specifický rámec roku 2010 

a byly začleněny do obecných otázek výboru, zaměřuje se tato zpráva i nadále zejména na 

plnění rozpočtu a na absolutorium na rozpočtový rok 2010 a zároveň uznává, že přístup 

k rozpočtovým záležitostem je tématem pro širší diskusi, zejména v právě vytvářené 

pracovní skupině pro posouzení nákladů Evropského parlamentu a možných úspor a 

v souladu s rozpočtovými pokyny na rok 2013 přijatými dne 8. února 2012, které usilují 

o významné dlouhodobé úspory prostřednictvím nezávislého hodnocení rozpočtu 

Evropského parlamentu, které na konci roku 2012 povede k přijetí návrhů, jež budou poté 

rychle realizovány; 

Výzvy související s plněním rozpočtu na rok 2010  

1. zdůrazňuje, že plnění rozpočtu v roce 2010 bylo náročné, neboť se jednalo o první úplný 

rok činnosti po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 a probíhalo v kontextu 

pokračujících finančních problémů v Unii; 

2. konstatuje, že rozpočet Parlamentu (konečná výše prostředků představovala celkem 

1 616 760 399 EUR ve srovnání s 1 529 970 930 EUR v roce 2009) tvořil méně než 

pětinu (19,99 %, 19,67 % v roce 2009, tedy méně než obvyklý 20% podíl) okruhu V 

(správní výdaje) souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2010; 

3. bere na vědomí odpověď sekretariátu EP, v níž se uvádí, že roční náklady na sídlo 

Parlamentu ve Štrasburku činily v roce 2010 přesně 51 500 000 EUR, přičemž 

33 500 000 EUR připadalo na náklady na infrastrukturu a 18 000 000 EUR na provozní 

náklady 12 dílčích zasedání konaných každý měsíc; zdůrazňuje, že tyto oficiální číselné 

údaje jsou mnohem nižší, než částky původně uváděné v předložených odhadech, jež se 

pohybovaly mezi 169 000 000 a 203 000 000 EUR; konstatuje však, že v odhadech na rok 

2006 došly správní útvary k závěru, že jediné pracovní místo Parlamentu by přineslo 

úspory ve výši 204 milionů EUR a podle odhadů na rok 2010 ve výši 180 milionů EUR, 

přičemž tato nižší částka je důsledkem nákupu budov ve Štrasburku a modernizace v 

oblasti informačních technologií, a připomíná, že v souvislosti s odhady na rok 2013 

hlasoval Evropský parlament poměrem hlasů 429 ku 184 ve prospěch jediného sídla za 

                                                 
1  Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 244. 



účelem snížení nákladů; 

4. připomíná, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost posílil pravomoci Parlamentu a zvýšil 

objem jeho aktivit a legislativní činnosti, což vyžadovalo závažné změny v jeho 

organizaci a pracovních metodách, aby mohl vykonávat kvalitní legislativní činnost 

a pokračovat v přípravách na rozšíření Unie o Chorvatsko; dále připomíná, že aby bylo 

možné reagovat na nové výzvy, byla přijata opatření na zlepšení nákladové efektivnosti 

prostřednictvím vyšší produktivity, přesunu zaměstnanců a zlepšených pracovních metod;  

5. připomíná, že k financování dodatečných nákladů přímo vyplývajících ze vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost bylo nutné přijmout opravný rozpočet (č. 1/2010 přijatý 

dne 19. května 2010) ve výši 9 397 164 EUR; dále konstatuje, že tento opravný rozpočet 

posílil zejména dva body rozpočtu (bod 1 2 0 0 „Odměny a příspěvky“ a bod 4 2 2 0/01 

„Parlamentní asistence: místní asistenti“) s cílem zlepšit pomoc poskytovanou poslancům 

při výkonu většího počtu legislativních úkolů; lituje však, že toto zvýšení nebylo 

významným způsobem omezeno dalekosáhlejšími úsporami; 

6. konstatuje, že v tomto roce došlo ke konsolidaci a další modernizaci správních útvarů, 

přičemž byl kladen větší důraz na klíčové činnosti, restrukturalizaci útvarů, lepší 

využívání moderních technologií a zvýšenou interinstitucionální spolupráci; 

7. zdůrazňuje, že rok 2010 byl prvním rokem, kdy byl plně prováděn nový statut poslanců 

a statut asistentů (oba jsou v platnosti od 14. července 2009) poté, co vstoupil v platnost 

soubor změn prováděcích opatření k oběma statutům navržený dočasnou hodnotící 

skupinou, jež vedly k výraznému nárůstu úkolů správních útvarů Parlamentu; 

8. bere na vědomí, že předsednictvo dne 24. března 2010 přijalo střednědobou strategii v 

oblasti systémů informačních a komunikačních technologií (a zejména systém práce 

s poznatky, Knowledge management system (KMS), který je její součástí) a střednědobou 

politiku v oblasti nemovitostí, jež mají obě významné finanční dopady; 

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení 

9. konstatuje, že v roce 2010 činily příjmy Parlamentu 243 094 204 EUR (v roce 2009 to 

bylo 141 250 059 EUR), z toho účelově vázané příjmy představovaly částku 110 298 523 

EUR; 

Účetní závěrka Parlamentu 

10. bere na vědomí hodnoty, na jejichž základě byla sestavena účetní závěrka Parlamentu za 

rozpočtový rok 2010, jmenovitě: 

a) Dostupné prostředky (v EUR) 

prostředky na rok 2010:  1 616 760 399 

neautomatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2009:  10 100 000 

automatické přenosy prostředků z rozpočtového roku 2009:  180 265 823 

prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům na rok 

2010:  
110 298 523 

přenosy prostředků odpovídajících účelově vázaným příjmům 

z roku 2009:  
20 637 870 

Celkem:  1 938 062 615 

b) Využití prostředků v rozpočtovém roce 2010 (v EUR) 

závazky:  1 772 219 308 



provedené platby:  1 506 555 191 

prostředky automaticky přenesené do následujícího roku včetně 

prostředků z účelově vázaných příjmů:  
341 046 482 

prostředky přenesené neautomaticky:  9 240 000 

zrušené prostředky:  80 650 726 

c) Rozpočtové příjmy (v EUR) 

prostředky přijaté v roce 2010:  243 094 204 

d) Celková rozvaha k 31. prosinci 2010 (v EUR) 1 612 914 353 

 

11. konstatuje, že v roce 2010 bylo využito 96 % konečné výše prostředků (v roce 2009 se 

jednalo o 93 %) s 4 % mírou zrušení (6,7 % v roce 2009) a že stejně jako v předchozích 

letech bylo dosaženo velmi vysoké míry plnění rozpočtu; 

12. konstatuje však, že došlo k významným přenosům prostředků do roku 2010 (190 365 823 

EUR1), které do velké míry vyplývaly ze specifické povahy volebního roku 2009, a v této 

souvislosti vyzývá k lepšímu plánování výdajů při přípravě budoucích voleb do 

Evropského parlamentu; 

13. konstatuje, že tato celkově vysoká úroveň plnění částečně vyplývá ze dvou cílených 

převodů uskutečněných před koncem rozpočtového roku 2010 (9 240 000 EUR na 

zakoupení Evropského domu v Sofii a 10 923 000 EUR na čtyři významné projekty 

v oblasti informačních technologií); vítá skutečnost, že mezi roky 2010 a 2011 již 

podruhé nedošlo k žádným sběrným převodům; naléhavě však vyzývá své správní útvary, 

aby i nadále usilovaly o lepší a jasnější plánování rozpočtu a o rozpočtovou kázeň, a 

konstatuje, že zahrnutí budov, IT nebo jiných významných výdajů do rozpočtu by vedlo k 

úplné finanční transparentnosti; domnívá se, že všechny významné výdaje by měly být 

plně naplánovány v ročním rozpočtu a neměly by vznikat v důsledku potřeby vyčerpat 

nevyužité prostředky; 

Prohlášení o věrohodnosti účtů vydané generálním tajemníkem 

14. vítá prohlášení generálního tajemníka ze dne 16. června 2011 jako hlavní pověřené 

schvalující osoby k výročním zprávám o činnosti za rok 2010 předloženým schvalujícími 

osobami, v němž potvrzuje, že získal přiměřenou jistotu, že rozpočet Parlamentu byl 

plněn v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zřízený kontrolní rámec 

poskytuje dostatečné záruky z hlediska legality a správnosti uskutečněných operací; 

Výroční zpráva o udělených zakázkách 

15. bere na vědomí, že ústřední útvary na základě informací schvalujících útvarů vypracovaly 

pro rozpočtový orgán výroční zprávu2
 

o zakázkách udělených v roce 2010, a dále bere na 

vědomí následující rozdělení všech zakázek udělených v roce 2009 a 2010: 

 

                                                 
1  Automatické přenosy prostředků: 180 265 823 EUR, neautomatické přenosy prostředků: 

10 100 000 EUR. 
2  K dispozici na adrese: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110913ATT26546/20110913

ATT26546EN.pdf 



Typ zakázky 
2010 2009 

Počet Procentní podíl Počet Procentní podíl 

Služby  

Dodávky  

Stavební práce:  

Budova  

143 

40 

27 

4  

67 %  

19 % 

12 %  

2 %  

157 

56 

34 

5  

62 %  

22 %  

14 %  

2 %  

Celkem  214  100 %  252  100 %  
 

Typ zakázky 2010 2009 

1.  Hodnota 

(v EUR) 

Procentní podíl Hodnota (v 

EUR) 

Procentní podíl 

Služby  

Dodávky  
Stavební práce:  

Budova  

149 463 916 

45 467 211  

22 128 145 

22 269 303  

63 %  

19 % 

9 %  

9 %  

415 344 963 

34 980 727  

36 045 314 

70 394 138 

75 %  

6 %  

6 %  

13 %  

Celkem  239 328 575  100 %  556 765 142 100 %  

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2010, s. 5) 

 

16. bere na vědomí následující rozdělení zakázek udělených v letech 2010 a 2009 podle typu 

použitého řízení: 

Typ zakázky 
2010 2009 

Počet Procentní podíl Počet Procentní podíl 

Otevřené  

Omezené  

Vyjednávací  

72 

5 

137  

34 %  

2 %  

64 %  

73  

13  

166 

29 %  

5 %  

66 % 

Celkem  214  100 %  252 100 %  
 

Typ zakázky 2010 2009 

1.  Hodnota 

(v EUR) 

Procentní podíl Hodnota (v 

EUR) 

Procentní 

podíl 

Otevřené  

Omezené  

Vyjednávací  

143 603 024 

2 129 576 

93 595 975  

60 %  

1 %  

39 %  

415 996 418 

9 458 434 

131 310 290 

75 %  

2 %  

23 % 

Celkem  239 328 575 100 %  556 765 142 100 

%  

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2010, s. 6–7) 

 

Výjimečná vyjednávací řízení 

17. vítá skutečnost, že od roku 2010 všechna generální ředitelství v příloze ke svým výročním 

zprávám o činnosti poskytují informace o zakázkách přidělených za použití výjimečného 

vyjednávacího řízení a zdůvodňují, proč byl tento postup použit, jakož i další informace 

požadované v bodu 50 usnesení ze dne 5. května 20101 o udělení absolutoria za plnění 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl I – Evropský 

parlament; 

18. bere na vědomí obrácený trend v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009 a s předchozími 

                                                 
1  Úř. věst. L 252, 25.9.2010, s. 3. 



lety), pokud jde o počet výjimečných vyjednávacích řízení v případě všech zakázek 

v hodnotě vyšší než 25 000 EUR1, jak ukazuje následující tabulka: 

 

Generální ředitelství 2010 2009 

 Počet % z celkového 

počtu zakázek 

GŘ 

Počet % z 

celkového 

počtu 

zakázek 

GŘ 

GŘ PRES 5 50,00 % 14 53,85 % 

GŘ IPOL  2 5,56 % 0 0,00 % 

GŘ EXPO  0 0,00 % 1 50,00 % 

GŘ COMM  8 14,81 % 29 42,03 % 

GŘ PERS  0 0,00 % 1 16,67 % 

GŘ INLO  24 30,00 % 37 38,14 % 

GŘ INTE  3 27,27 % 3 21,43 % 

GŘ TRAD  0 0,00 % 0 0,00 % 

GŘ ITEC  7 53,85 % 4 36,36 % 

GŘ FINS  0 0,00 % 0 0,00 % 

Právní služba  0 0,00 % 0 0,00 % 

Parlament celkem  49 22,90 % 89 35,32 % 

(Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2010, s. 11) 

 

19. vyzývá generální ředitelství, která stále tato řízení často využívají, zejména GŘ INLO, 

aby snížila jejich počet/podíl; naléhavě vyzývá správní útvary, aby tyto postupy i nadále 

důkladně prověřovaly, zejména pokud jde o možný střet zájmů, a aby v případě všech 

zjištěných nesrovnalostí uplatňovaly výraznější a odrazující sankce 

20. vítá skutečnost, že GŘ PRES zřídilo v rámci útvaru pro plánování, rozpočtové řízení 

a zakázky oddělení pro veřejné zakázky, protože tento krok zvýší transparentnost 

veřejných zakázek; 

Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2010 

Obecná zjištění 

21. vítá skutečnost, že Účetní dvůr v rámci auditu zjistil, že platby jako celek neobsahují 

věcné chyby, a že nenalezl žádné věcné nedostatky při posuzování souladu systémů 

dohledu a kontroly s finančním nařízením; 

Řízení režimu finančních příspěvků pro skupinové návštěvy 

22. bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že postupy platné v roce 2010, které 

nevyžadovaly předkládání dokladů o skutečných cestovních nákladech a umožňovaly 

vedoucím skupin poskytovat platby v hotovosti, představovaly riziko přeplatků 

a omezovaly možnost interních kontrol těchto plateb, a bere na vědomí nedávné přijetí 

změn tohoto systému; zdůrazňuje však, že poslanci mají stále možnost požadovat pro 

                                                 
1  Výroční zpráva o zakázkách udělených Evropským parlamentem, 2010, body 38 a 39. 



skupinové návštěvy platby v hotovosti; žádá generálního tajemníka, aby požádal Účetní 

dvůr o stanovisko ke změnám předpisů; 

Zaměstnávání smluvních zaměstnanců 

23. se zklamáním konstatuje, že Účetní dvůr zjistil, že ve čtyřech z pěti – tj. v celých 80 % – 

kontrolovaných případů byla dokumentace týkající se posuzování přihlášek, vedení 

pohovorů a přijímání rozhodnutí o výběru smluvních zaměstnanců neúplná, aniž by to 

mělo pro zúčastněné zaměstnance jakékoli důsledky, kteří tudíž nejsou motivováni situaci 

napravit; souhlasí s doporučením Účetního dvora, že by za účelem interní kontroly měla 

být od nynějška zajištěna úplná dokumentace; 

Zadávání veřejných zakázek 

24. lituje skutečnosti, že Účetní dvůr nalezl chyby, nesrovnalosti a jiné problémy 

v zadávacích řízeních Parlamentu, jež kontroloval; poukazuje na nedávná opatření přijatá 

ke zkvalitnění těchto postupů a vyzývá své správní útvary, aby i nadále zlepšovaly svou 

činnost v této oblasti; vítá vyvinutí nástroje IT Webcontracts, který byl zaveden v roce 

2010 a umožňuje správu veřejných zakázek online; 

25. vyzývá předsednictvo, aby znovu přezkoumalo všechny kontrolní mechanismy pro 

zadávání veřejných zakázek a tak zajistilo co nejvýhodnější ceny za nabízené služby 

a zboží; 

Organizace a fungování politických skupin 

26. bere na vědomí zjištění Účetního dvora, pokud jde o přenos nevyužitých prostředků 

politickými skupinami a rozdělení roků, kdy se konají volby do Evropského parlamentu, 

na dvě části za účelem výpočtu povoleného přenosu prostředků; domnívá se, že má-li se v 

budoucnu zamezit potížím, k nimž došlo na začátku roku 2010, měl by být pro výpočet 

přenosu prostředků politickými skupinami, které budou zastoupeny i po volbách, vždy 

použit celý volební rok;  

27. konstatuje, že podle prohlášení jsou písemné dotazy občanů zpravidla zodpovídány do 

dvou týdnů, ale že v současné době neexistuje žádný režim, který by stanovil stejnou 

lhůtu pro zodpovídání otázek kladených poslanci předsedovi nebo generálnímu 

tajemníkovi EP; 

Opatření přijatá generálním tajemníkem na základě usnesení o udělení absolutoria na rok 

2009 

28. s uspokojením bere na vědomí rychlé poskytnutí podrobných písemných odpovědí 

v souvislosti s usnesením o udělení absolutoria na rok 2009, které dne 6. října 2011 

předložil Výbor pro rozpočtovou kontrolu, a seriózní výměnu názorů, která se dne 

11. října 2011 uskutečnila mezi generálním tajemníkem a Výborem pro rozpočtovou 

kontrolu během přijímání opatření navazujících na udělení absolutoria na rok 2009; 

29. vítá různá opatření, jež byla přijata v reakci na několik požadavků zformulovaných ve 

výše uvedeném usnesení, a očekává, že budou dokončena opatření navazující na tyto 

požadavky:  



i) provést komplexní hodnocení zkušeností s uplatňováním obou nových statutů 

(poslanců a asistentů), které bude zahrnovat personální změny a vývoj výdajů ve 

všech dotčených útvarech, a předložit toto hodnocení věcně příslušným výborům 

spolu s akčním plánem a posouzením přímých i nepřímých finančních důsledků 

pro rozpočet Parlamentu v příštích pěti letech, včetně opatření pro získání 

případných dalších kancelářských prostor, stěhování a výdajů na renovace/úpravy 

(bod 7); 

ii) poskytnout ve své nadcházející zprávě o činnosti informace o nákladech na 

externalizaci středisek výpočetní techniky v porovnání s dřívějšími náklady (bod 

37); 

iii)  přijmout formální rozhodnutí ohledně zrušení ceny za žurnalistiku (bod 93); 

iv)  podat zprávu o celkovém objemu ušetřených prostředků, včetně úspor v důsledku 

další racionalizace služebních cest mezi třemi pracovními místy (bod 102); 

v) navrhnout přísná pravidla pro všechny poslance s cílem dosáhnout toho, aby byl 

příspěvek na všeobecné výdaje ve všech případech využíván transparentním 

způsobem a sloužil pouze k zamýšleným účelům; 

30. žádá generálního tajemníka, aby nejpozději do 31. října 2012 podal příslušnému výboru 

Parlamentu zprávu o přijatých nebo plánovaných opatřeních; 

Výroční zpráva interního auditora 

31. vítá skutečnost, že společnost externích hodnotitelů osvědčila, že útvar interního auditu je 

na nejvyšší úrovni souladu s mezinárodními standardy pro provozování odborné činnosti 

interního auditu; 

32. konstatuje, že na schůzi příslušného výboru konané dne 24. ledna 2012 představil interní 

auditor svou výroční zprávu podepsanou dne 15. července 2011 a vysvětlil, že v roce 

2010 provedl tyto kontroly správních útvarů Parlamentu: 

– opatření přijatá na základě auditů individuálních nároků zaměstnanců; 

– audit skupinových návštěv; 

– opatření přijatá na základě auditu výdajů na služební cesty zaměstnanců; 

– opatření přijatá na základě přezkumu interních kontrol dlouhodobých smluv; 

– opatření přijatá na základě přezkumu správy informačních technologií – plánování a 

organizace; 

– audit zavedení výplatní listiny; 

– audit postupu zadávání veřejných zakázek a plnění smluv v GŘ ITEC; 

– opatření přijatá na základě auditu příspěvku na parlamentní asistenci; 

33. bere na vědomí a podporuje postoje vyjádřené interním auditorem ohledně toho, že je 



třeba: 

– co nejdříve dokončit všechna nerealizovaná opatření a zejména ta, jež jsou 

považována za velmi důležitá, aby se zlepšily správní postupy GŘ pro personál, 

kontrolní prostředí a kontrolní činnosti v oblasti individuálních nároků zaměstnanců 

a dokončila se čtyři zbývající opatření v oblasti výdajů na služební cesty 

zaměstnanců určená ve zprávě o interním auditu 10/04 ze dne 6. května 2011 

o opatřeních přijatých na základě původního auditu provedeného v roce 2008;  

– změnit finanční ustanovení vnitřních předpisů pro přijímání skupinových návštěv, 

aby finanční prostředky lépe odpovídaly nákladům, které návštěvníkům skutečně 

vznikají; 

– dokončit 20 nerealizovaných opatření v oblasti správy informačních technologií; 

Povaha a účel zpráv o interním auditu 

34. odkazuje na své připomínky týkající se zpráv o interním auditu obsažené v předchozích 

usneseních o udělení absolutoria; uznává, že zprávy o interním auditu slouží jako nástroje 

pro zlepšování systémů a výkonnosti a že mohou být správně interpretovány pouze poté, 

co jsou na základě jejich doporučení provedeny změny a je dosaženo výsledků; 

upozorňuje však na to, že v rámci probíhajícího přezkumu finančního nařízení se řeší 

otázka dostupnosti těchto zpráv na požádání, přičemž se přihlíží k rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie v této věci; 

ŘÍZENÍ SPRÁVY PARLAMENTU 

Zprávy o činnosti předkládané generálními řediteli 

35. s uspokojením konstatuje, že všichni generální ředitelé byli schopni bez jakýchkoli 

výhrad vydat prohlášení o věrohodnosti účtů v souvislosti s plněním rozpočtu jejich 

útvary v roce 2010; je si vědom toho, že zprávy o činnosti jsou nástrojem vnitřního řízení, 

jehož hlavním smyslem je poskytnout generálnímu tajemníkovi jasný přehled o fungování 

správních útvarů a zejména o případných nedostatcích; 

Manažer pro řízení rizik 

36. s uspokojením konstatuje, že manažer pro řízení rizik se ujal funkce dne 1. června 2010 

a je podřízen přímo generálnímu tajemníkovi; vítá skutečnost, že dne 16. prosince 2011 

byl zveřejněn manuál pro řízení rizik, a znovu žádá, aby jeho příslušnému výboru byla 

předložena výroční zpráva o činnosti manažera pro řízení rizik za rok 2010 a aby byl 

průběžně informován o provádění nové politiky Parlamentu v oblasti řízení rizik;  

37. žádá, aby byl jeho příslušný výbor do konce září 2012 informován o přístupu a opatřeních 

přijatých s cílem stanovit a spravovat citlivá pracovní místa; 

GŘ pro předsednictví (PRES) 

Bezpečnost 

38. bere na vědomí, že mezi roky 2009 a 2010 došlo k mírnému snížení rozpočtu určeného na 

bezpečnost ze 45 980 000 EUR na 45 590 000 EUR; vítá pokračující trend snižování 



výdajů v rozpočtu na rok 2011 (konečná výše prostředků: 42 830 000 EUR) ve srovnání 

s rokem 2010 a skutečnost, že předsednictvo v červenci 2011 přijalo koncepci globální 

bezpečnosti, která zajišťuje modernější a účinnější zabezpečení Parlamentu; 

39. znovu opakuje svou žádost, aby generální tajemník zavedl pro poslance povinnost, aby se 

při vstupu do prostor Parlamentu a jejich opouštění prokazovali svým identifikačním 

průkazem; navrhuje, aby identifikační průkazy poslanců byly kontrolovány také 

elektronicky;   

40. trvá na tom, že posílení bezpečnosti budov Parlamentu a jejich bezprostředního okolí 

musí být nejvyšší prioritou; v této souvislosti žádá, aby byla posílena bezpečnost na 

parkovištích a zavedena kontrola přístupu do těch částí budov, v nichž se nachází 

kanceláře poslanců v Parlamentu; 

41. zdůrazňuje skutečnost, že ke krádežím došlo v zamčených kancelářích poslanců, což 

ukazuje na nízkou úroveň bezpečnosti kanceláří; vyzývá generálního tajemníka, aby přijal 

naléhavá opatření ke zlepšení stávající situace; 

42. je znepokojen nízkou úrovní bezpečnosti v parkovacích prostorách Parlamentu; 

konstatuje, že na parkovišti v Bruselu bylo úmyslně poškozeno několik vozidel; vyzývá 

předsednictvo, aby přijalo příslušná opatření ke zlepšení situace; 

43. opakuje svou žádost, aby generální tajemník do 30. června 2012 předložil návrhy na 

účinnější a bezpečnější systém podpisů zabraňující podvodům (a zvážil zavedení úředních 

hodin pro podepisování) a zejména na případný budoucí systém elektronických podpisů 

pro poslance, který by sloužil jak k podpisu dokumentů (jako jsou pozměňovací návrhy), 

tak k zaznamenání přítomnosti poslanců prostřednictvím jejich digitálního podpisu, 

ačkoliv si je vědom toho, že tento krok bude mít pouze minimální dopad na náklady nebo 

úspory; 

44. s uspokojením bere na vědomí, že na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 5. července 

2010 je v současnosti dokončována internalizace akreditačních služeb; očekává, že nový 

akreditační systém poskytne kvalitnější a účinnější služby; domnívá se, že je nutné 

pokračovat ve zlepšování a modernizaci bezpečnosti v Parlamentu a za tímto účelem 

náležitě profesionalizovat příslušné služby, především pomocí zvláštních postupů pro 

výběr a nábor pracovníků a potřebných provozních, dodatečných a opakovacích školení; 

se zájmem očekává vypracování nové koncepce globální bezpečnosti, zejména rozdělení 

prostor Parlamentu do různých „zón“, od nějž se očekává výrazné zlepšení bezpečnosti, 

v neposlední řadě kanceláří poslanců; 

Restrukturalizace 

45. konstatuje, že v roce 2010 došlo v GŘ PRES k významné restrukturalizaci; vítá 

centralizaci finančních funkcí, plánování a řízení veřejných zakázek a bezpečnosti 

v rámci ředitelství pro řízení zdrojů, které bylo vytvořeno v březnu 2010; 

GŘ pro vnitřní politiky (GŘ IPOL) a GŘ pro vnější politiky (GŘ EXPO) 

46. připomíná politický význam delegací pro činnost Parlamentu uvnitř i vně Unie; poukazuje 

však na zjevně velký rozdíl mezi náklady na poslance a den (od 1 400 EUR do 5 300 

EUR) v různých delegacích, zejména mimo Unii; vyzývá předsednictvo, aby ve 



spolupráci se všemi dotčenými generálními ředitelstvími stanovilo zásady hospodárnější 

a jednotnější struktury nákladů pro návštěvy delegací, zejména s ohledem na jejich 

politický význam, trvání a optimální poměr počtu poslanců a zaměstnanců; žádá, aby byl 

vyvinut IT systém pro konsolidaci rozpočtu, který by poskytoval podrobné informace 

o rozpočtu každé delegace a zlepšil správu výdajů; žádá, aby v budoucnu byla pro cesty 

delegací předkládána podrobná prohlášení o nákladech všech účastníků;  

GŘ pro komunikaci (GŘ COMM) 

47. vyjadřuje obavy v souvislosti s tím, že s výjimkou nákladů na legislativní přehled není 

rozpočtová položka 3 2 4 2 (Publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích) 

dostatečně transparentní; domnívá se, že zejména výdaje v podbodu 3 2 4 2/01 by měly 

být podrobně rozlišeny s cílem zvýšit transparentnost v budoucích rozpočtových letech; 

Návštěvnické centrum (Parlamentarium) 

48. bere na vědomí, že došlo k značnému navýšení závazků zapsaných do bodu 3 2 4 3 

„Návštěvnické centrum“ (o 227 %) v porovnání s nevyčerpanými prostředky v roce 2009, 

přičemž výše závazků dosáhla 12 725 985 EUR; upozorňuje na vážný problém 

s bezpečností falešných stropů, kvůli němuž se v roce 2010 zpozdila realizace projektu, 

a administrativa tudíž musela zrušit prostředky ve výši 1 000 000 EUR, jež byly 

automaticky převedeny z roku 2009 do roku 2010; bere na vědomí, že celková výše 

nákladů se odhaduje na 20 530 000 EUR, což oproti roku 2007 představuje navýšení 

o 15,3 %; žádá, aby byly poskytnuty záruky ohledně toho, že další plány 

s mnohamilionovými rozpočty se nebudou podobným způsobem prodražovat; 

49. s uspokojením konstatuje, že návštěvnické centrum bylo otevřeno 14. října 2011 

(původně se tak mělo stát u příležitosti evropských voleb v roce 2009); vyjadřuje však 

politování nad značnými prodlevami a překročením nákladů, které byly na tento projekt 

vyčleněny; žádá, aby poté, co bude Návštěvnické centrum v provozu dvanáct měsíců, 

byla vypracována studie hodnotící reakce veřejnosti, silné a slabé stránky centra, jakož 

i náklady a přínosy s cílem zajistit, aby fungovalo způsobem, který zúročí prostředky 

vložené do tohoto projektu; 

Dům evropských dějin 

50. konstatuje, že dne 5. července 2010 předsednictvo přijalo aktualizovanou komunikační 

strategii Parlamentu, do níž byl zahrnut projekt Domu evropských dějin, a že v září 2010 

tento projekt prozkoumala mezinárodní komise; dále shledává, že na tento projekt nebyly 

využity prostředky z rozpočtové kapitoly 1 0 6 „Rezerva na připravované prioritní 

projekty“, protože všechny prostředky (5 000 000 EUR) byly z této kapitoly přesunuty do 

kapitoly 2 1 0 „Výpočetní technika a telekomunikace“; trvá na tom, aby byly 

vypracovány celkové finanční dopady projektu s ohledem na komplikace kvůli podzemní 

řece Maalbeek, jež protéká pod základy budovy; znovu zdůrazňuje, že očekává, že bude 

striktně dodržován plán výdajů uvedený v plánu činnosti; 

51. vyjadřuje politování nad tím, že rozhodnutí předsednictva a dalších orgánů Parlamentu 

o Domu evropských dějin se nezakládala na „odhadu“ celkových konečných nákladů na 

dosažení plně provozuschopného projektu; doporučuje předsednictvu a kvestorům, aby 

v budoucnu neschvalovali žádné projekty či iniciativy, pro něž nebyly předloženy celkové 

finanční odhady přímých nebo nepřímých výdajů; 



Skupinové návštěvy  

52. v souvislosti se zlepšováním informovanosti o Parlamentu a jeho legislativní činnosti 

uznává význam návštěv; bere na vědomí nedávné změny provedené v systému plateb pro 

skupinové návštěvy, který byl zaveden v roce 2010, a žádá, aby byl tento nový systém 

plateb a režim pro proplácení nákladů vyhodnocen s cílem získat informace o vývoji 

nákladů a o tom, do jaké míry platby odrážejí skutečné náklady skupin; navrhuje, aby se 

touto otázkou zabýval Účetní dvůr, a se zájmem očekává připomínky interního auditora 

k uplatňování nového systému; 

53. důrazně vyzývá správní útvary Parlamentu, aby Parlament informovaly o obecných 

zkušenostech s upravenými pravidly pro velikost skupin v rámci oficiálních návštěv, 

a zejména o jejich konkrétních dopadech na organizaci a využívání kapacit; 

54. s ohledem na zřejmé bezpečnostní důvody a na obraz Parlamentu vyjadřuje znepokojení 

nad skutečností, že Parlament vyplácí vedoucím skupinových návštěv vysoké částky 

v hotovosti; 

Internetová televize 

55. vyslovuje politování nad tím, že projekt EuroparlTV nelze považovat za úspěšný 

vzhledem k velmi malému počtu jeho bezprostředních uživatelů1 (vyjma diváků v rámci 

partnerských dohod s regionálními televizními stanicemi), a to i přes značné prostředky, 

které na něj byly v roce 2010 vynaloženy a které činí asi 9 000 000 EUR (bod 3 2 4 6); 

vítá snahy o snížení tohoto rozpočtu o 14 % (na 8 000 000 EUR) v roce 2011 

a v následujících letech; nicméně s politováním shledává, že další dotace nelze 

ospravedlnit, a vyzývá generálního tajemníka, aby příslušnému výboru předložil návrhy 

na ukončení vysílání; 

Ocenění  

56. shledává, že náklady na ocenění LUX Prize v roce 2010 činily 380 666,18 EUR; je 

znepokojen tím, že v roce 2011 vzrostly na 573 722,08 EUR (tj. o více než 50 %), 

a očekává, že počínaje rokem 2012 bude tento trend nekompromisně zvrácen; konkrétně 

požaduje, aby byly v zájmu snížení nákladů omezeny následující aktivity: 

– nákladná interní propagace v budovách Parlamentu, 

– propagační činnost na mezinárodních filmových festivalech, 

– vysoké výdaje spojené s pořádáním akcí „mini-LUX“ v členských státech; 

57. bere na vědomí výdaje na udělování ocenění v období 2009–2011: 

 2009 2010 2011 

CENA ZA 

ŽURNALISTIKU  

105 000 EUR 118 059 EUR 154 205 EUR 

Sacharovova cena  300 000 EUR 654 542 EUR 652 348 EUR 

Cena Karla Velikého pro 

mladé  

24 000 EUR 34 000  EUR 35 000 EUR 

                                                 
1  Mezi 11 000 a 66 000 diváky měsíčně v roce 2010 (v průměru méně než 30 000).  



Cena LUX  320 000 EUR 380 666 EUR 573 722 EUR 

Celkem: 749 000  EUR 1 187 267 EUR 1 415 275 EUR 

 

58. domnívá se, že výdaje na ocenění, jež v letech 2009–2011 vzrostly o 89 % , pohltily 

prostředky, které mohly být lépe využity jinde; žádá, aby budoucí výdaje na ocenění byly 

sníženy na úroveň roku 2009; 

59. shledává, že náklady spojené s udělováním ceny za žurnalistiku v roce 2010 činily 

118 059 EUR, tj. že se oproti roku 2009 zvýšily o 18 %; je znepokojen tím, že v roce 

2011 vzrostly o více než čtvrtinu, a vzhledem ke skutečnosti, že udělování této ceny bylo 

ukončeno, žádá, aby před zahájením jakékoli iniciativy týkající se vztahů s tiskem nebo 

jiné oblasti byla vypracována podrobná analýza nákladů a přínosů; 

60. domnívá se, že udělování cen nepatří ke klíčovým činnostem Parlamentu, a žádá, aby 

před zahájením jakékoli iniciativy na udělování nové ceny byla provedena analýza 

nákladů a přínosů, jež zohlední neustále se zhoršující finanční a hospodářskou situaci ve 

všech členských státech; 

Informační kanceláře / evropské domy 

61. bere na vědomí, že v roce 2010 bylo v rámci generálního ředitelství vytvořeno ředitelství 

pro řízení zdrojů, mezi jehož úkoly patří centrální koordinace zadávání veřejných 

zakázek, takže decentralizované informační kanceláře již nebudou tak zasaženy 

přesouváním klíčových pracovníků z citlivých pracovních míst; 

62. konstatuje, že 978 služebních cest ze 32 informačních kanceláří Parlamentu do Bruselu a 

do Štrasburku stálo celkem 944 330 EUR, což představuje průměrně 701 EUR na jednu 

služební cestu do Bruselu a 1064 EUR na jednu služební cestu do Štrasburku; konstatuje, 

že služební cesta z Lucemburku do Bruselu stojí v průměru 250 EUR, zatímco služební 

cesta z Lucemburku do Štrasburku stojí v průměru 630 EUR; žádá, aby mu 

byly v budoucnu předkládány informace o průměrných nákladech na služební cestu 

(strana 68 odpovědí na dotazník); 

Styčná kancelář ve Washingtonu  

63. bere na vědomí, že v dubnu 2010 byla ve Washingtonu otevřena styčná kancelář EP a že 

v říjnu 2010 byl zaveden systém vysílání čtyř úředníků na dobu jednoho roku; shledává, 

že ačkoli si zřízení washingtonské kanceláře nevyžádalo vytvoření nových pracovních 

míst, nevyhnutelně vznikly jiné náklady; přeje si být informován o výši těchto nákladů 

v letech 2011 a 2012; žádá, aby byla vypracována studie hodnotící její strukturu, činnost 

a náklady a aby byla předložena předsednictvu a příslušným výborům; 

GŘ pro personál (GŘ PERS) 

64. vítá skutečnost, že toto GŘ dokázalo zvýšit svou výkonnost tím, že určité úkoly (např. 

správu jeslí) zadávalo externím subjektům a že při zpracování osobních složek častěji 

využívalo informační technologie; vítá zavedení IT aplikace Streamline; 

65. bere na vědomí dopad rozhodnutí Rady z prosince 2009 o roční valorizaci platů pouze 

o 1,85 % namísto 3,7 % , jak oznámila a navrhla Komise, takže v bodě 1 2 0 0 „Odměny 



a příspěvky“ zůstaly neproplacené závazky (těsně pod 6 000 000 EUR, tj. 1,4 %);  

66. bere na vědomí rozhodnutí, že plán pracovních míst Parlamentu je celkem tvořen 

6 285 pracovními místy: 5 348 (tj. 85,1 %) na sekretariátu Parlamentu a 937 (tj. 14,9 %) 

na sekretariátech politických skupin, což v roce 2010 představovalo nárůst o 3,35 % 

oproti roku 2009 (o 204 pracovních míst) hlavně v důsledku rozšířených pravomocí 

přiznaných Parlamentu Lisabonskou smlouvou, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 

2009; 

67. bere na vědomí změny ve struktuře sekretariátu Parlamentu, které předsednictvo schválilo 

v roce 2009 a které vstoupily v platnost na začátku roku 2010 v rámci příprav na nové 

volební období; hlavním smyslem těchto změn bylo zlepšit služby poskytované 

poslancům; shledává, že v důsledku těchto změn došlo k reorganizaci zejména 

generálních ředitelství PRES, PERS a INLO a k vytvoření ředitelství pro řízení zdrojů 

v rámci generálních ředitelství PRES, IPOL, EXPO a COMM, tzn. ve čtyřech generálních 

ředitelstvích s především politickou náplní práce; 

68. bere na vědomí, že k 31. prosinci 2010 tvořily většinu zaměstnanců na sekretariátu 

(58,4 %) a ve funkčních skupinách AD (51,7 % ) ženy; vítá skutečnost, že v roce 2010 

vzrostl podíl žen ve vysokých a středních řídících funkcích – na postech generálních 

ředitelů na 36,4 % (čtyři z jedenácti) a na postech vedoucích oddělení na 26,2 %; 

69. upozorňuje na problémy s náborem úředníků nebo jiných zaměstnanců z určitých 

členských států, např. Německa, Spojeného království, Rakouska nebo Nizozemska, takže 

jejich zastoupení mezi zaměstnanci generálního sekretariátu je mnohem nižší než 

„demokratická váha“ dané země v Unii1 ; shledává, že poměrně vysoký počet 

zaměstnanců pochází z Belgie (13,6 %) nebo Lucemburska (2,3 %) kvůli poloze 

pracovních míst Parlamentu; žádá předsednictvo, aby přezkoumalo postupy a požadavky 

pro nábor pracovníků s cílem zjistit, jakou měrou se případně podílejí na problémech při 

náboru pracovníků;  

Služební cesty do tří pracovních míst /náklady na služební cesty 

70. konstatuje, že v roce 2010 se uskutečnilo 33 200 služebních cest, které v úhrnu 

představují 98 629 cestovních dní; většinou se jednalo o cesty mezi třemi pracovními 

místy Parlamentu; zdůrazňuje, že je nutné omezit zbytečné cesty mezi pracovními místy 

a s tím související náklady pomocí systematičtějších písemných zdůvodnění a lepší 

kontroly; žádá generálního tajemníka, aby v rámci postupu pro udělení absolutoria 

informoval o veškerých úsporách dosažených další racionalizací a o dalších přijatých či 

připravovaných opatřeních vedoucích k omezení počtu služebních cest; dále zastává 

názor, že ve Štrasburku by se v zásadě neměly konat žádné schůze výborů vyjma případů, 

kdy pracovní program výborů přímo souvisí se zprávami a rozpravami zařazenými na 

program jednání dílčího zasedání, které se koná v daném týdnu; vyzývá Účetní dvůr, aby 

provedl další analýzu stávajících postupů pro služební cesty a předložil doporučení na 

jejich zefektivnění; dále jej žádá, aby konkrétně prověřil pracovní místa mimo Brusel, 

zejména v případě úředníků, kteří vykonávají pravidelné služební cesty do Bruselu, 

a určil, zda je nutné tato místa přeložit; navrhuje, aby byla případně přehodnocena dohoda 

                                                 
1  Podíl na počtu zaměstnanců / demokratická váha: Německo: 6,4 %/16,3 %, Velká Británie: 

4,4 %/12,4 %, Rakousko: 1 %/1,67 %, Nizozemí: 2,7 %/3,3 %, Zdroje: sociální zpráva EP za rok 

2010 z prosince 2011 a údaje Eurostatu. 



s lucemburskými orgány, která pevně stanovuje počet zaměstnanců Parlamentu 

v Lucemburku bez ohledu na měnící se potřeby Parlamentu; 

Statut poslanců a statut asistentů 

71. s uspokojením konstatuje, že přechod na nový zaměstnanecký systém byl obecně 

z rozpočtového hlediska neutrální, kdy přibližně 15 zaměstnanců správně zajišťuje zhruba 

1 400 asistentů; očekává výtisk zprávy o fungování tohoto nového zaměstnaneckého 

systému, v níž budou shrnuty jeho celkové přímé a nepřímé náklady, včetně dávek 

v nezaměstnanosti vyplácených Komisí; 

72. bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že nedostatky v dokumentaci a sledovatelnosti 

nákladů na služební cesty asistentů s použitím soukromých vozidel dosud nebyly 

odstraněny; naléhavě vyzývá správní útvary Parlamentu, aby co nejdříve nalezly 

transparentní a sledovatelné řešení této záležitosti; 

GŘ pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO) 

Politika v oblasti budov/vlastnictví 

73. bere na vědomí, že předsednictvo dne 24. března 2010 přijalo střednědobou 

a dlouhodobou politiku v oblasti nemovitostí (strategie pro budovy), mezi jejíž hlavní 

kritéria patří: 

i) upřednostňování koupí před pronájmy v souladu s doporučeními Účetního dvora; 

ii) rychlá úhrada nákladů souvisejících s nemovitostmi (tj. co nejrychlejší splacení 

půjček); 

iii) co nejbližší vzájemná poloha budov ve třech pracovních místech; 

iv) zvláštní důraz na údržbu a renovaci budov; 

v) co největší začlenění budov Parlamentu do městského prostředí; 

vi) co nejlepší zpřístupnění budov Parlamentu osobám se zdravotním postižením 

a uplatňování nejpřísnějších bezpečnostních a zdravotních norem a standardů pro 

dobré pracovní podmínky zaměstnanců; 

vii) snížení nepříznivého vlivu Parlamentu na životní prostředí na minimum; 

74. konstatuje, že Evropská rada sice oprávněně po Parlamentu žádá úsporná opatření, avšak 

zároveň mu nadále znemožňuje dosáhnout značných úspor zrušením jeho zasedání ve 

Štrasburku; 

75. konstatuje, že náklady na údržbu, zabezpečení, provoz a úklid budov ve všech třech 

pracovních místech vzrostly, a to z celkových 33 700 000 EUR v roce 2009 na 

38 700 000 EUR v roce 2010, a že podle prognóz dojde v letech 2011 až 2013 k jejich 

dalšímu navýšení, s výjimkou mírného snížení v Lucemburku, s nímž se počítá v roce 

2013; dále bere na vědomí, že ve stejném období neustále rostla, i když ne tak 

dramaticky, spotřeba energie a vody; 



76. bere na vědomí, že v roce 2010 došlo k výraznému snížení splátek za pronájmy 

(5 700 000 EUR oproti 58 600 000 EUR v roce 2008, což byla nejvyšší částka za poslední 

roky) a ke zmírnění extrémních výkyvů nákladů na nájemné (25 300 000 EUR v roce 

2010 oproti nejvyšší částce 31 200 000 EUR zaplacené v roce 2006 a nejnižší částce 

19 900 000 EUR v roce 2007), a rovněž konstatuje, že na budovy byly v jednotlivých 

letech vynaloženy rozdílné částky – v roce 2006 se jednalo o nejvyšší částku 165 900 000 

EUR, v roce 2009 o nulové výdaje a v roce 2010 o 20 200 000 EUR; 

77. s uspokojením konstatuje, že odhady, které byly vypracovány na základě odpovědí na 

dotazník k absolutoriu, naznačují, že pokud by si Parlament všechny své budovy 

pronajímal, byl by musel ve svém rozpočtu na rok 2010 vyčlenit zdroje na pokrytí 

dodatečných nákladů ve výši 163 000 000 EUR, což odpovídá 10 % jeho celkového 

rozpočtu; podporuje proto dosavadní politiku upřednostňování koupí před pronájmy, 

kterou Účetní dvůr důrazně doporučuje již několik let, naposledy ve své zvláštní zprávě 

č. 2/2007 o výdajích na nemovitosti; 

78. bere na vědomí, že náklady na odstranění azbestu ve třech štrasburských 

budovách, k němuž došlo v roce 2010, činily 2 464 701 a že byly z převážné části 

uhrazeny městem Štrasburk, které přispělo 2 015 000 EUR; 

79. bere na vědomí, že dne 27. ledna 2010 vyplatil belgický stát Parlamentu částku ve výši 

85 987 000 EUR jako úhradu ceny pozemku, který tvoří areál budov Willy Brandt 

a József Antall a projekčních nákladů na zastřešení železniční stanice Brussel-

Luxembourg; upozorňuje na skutečnost, že tato částka byla v souladu s finančním 

nařízením zaúčtována jako „účelově vázané příjmy“ a použita na financování projektů 

týkajících se nemovitostí;  

80. bere na vědomí, že v roce 2010 byla v Bruselu zakoupena budova REMARD (11 000 000 

EUR) a že bylo rozhodnuto o koupi Evropského domu v Sofii ( 9 240 000 EUR); 

vyjadřuje politování na tím, že náklady na údržbu, renovace a koupi jsou kvůli omezené 

nabídce na trhu zbytečně vysoké a že je složité zachovat důvěrnost jednání; domnívá se, 

že požadavek navržený v revidovaném finančním nařízení, aby orgány s několikaletým 

předstihem zveřejňovaly své plány v oblasti nemovitostí, by citelně zvýšil náklady orgánů 

a daňových poplatníků; 

81. shledává, že povolení přímého financování budov podle revidovaného finančního nařízení 

by mělo pozitivní účinek, protože Parlament by mohl využívat půjček, aniž by musel 

využívat třetích stran, čímž by se současně snížily náklady a zvýšila transparentnost; 

zdůrazňuje, že tento postup již byl zvolen v případě budovy KAD v Lucemburku a že pro 

tyto účely bylo navázáno partnerství s Evropskou investiční bankou, která poskytla 50 % 

finančních prostředků; 

82. v této souvislosti požaduje, aby byl pro budovu KAD v Lucemburku poskytnut podrobný 

finanční výkaz vzniklých nákladů a předpokládaných nákladů na dalších 20 let, a trvá na 

tom, aby byly zveřejňovány zevrubné údaje týkající se očekávaných celkových nákladů 

na stavební práce, předpokládaných provozních nákladů a dalších výdajů v souvislosti se 

stavbou a provozem této budovy; 

83. vítá ujištění ze strany generálního tajemníka, že zájmovým skupinám nebo nadacím už 

nejsou poskytovány kanceláře, avšak bere na vědomí, že do 31. prosince 2011 využívaly 

kanceláře v prostorách Parlamentu nadace Pegasus a skupina Kangaroo Group; 



84. vyjadřuje politování nad tím, že v roce 2010 užívaly kancelářské prostory akreditované 

zájmové skupiny, čímž se jim dostalo přednostního zacházení z hlediska daňových 

poplatníků Unie; 

Stravovací zařízení 

85. znovu žádá o rozmanitější možnosti stravování v budovách Parlamentu a o ukončení 

praxe uzavírání exkluzivních smluv s jedinou cateringovou společností, když stávající 

smlouvy vyprší; 

GŘ pro překlady (GŘ TRAD) a GŘ pro tlumočení a konference (INTE) 

86. bere na vědomí, že v roce 2010 bylo celkem přeloženo 1 721 191 stran (z toho 1 033 176, 

tj. 60 %, interně), a vítá, že GŘ TRAD dodalo všechny dokumenty potřebné k hlasování 

včas a že celkově 90 % překladů bylo vyhotoveno ve stanovené lhůtě navzdory tomu, že 

65 % žádostí o překlad bylo podáno pozdě (tj. v kratší době než deset pracovních dní, jak 

stanoví Pravidla pro uplatňování mnohojazyčnosti); 

87. s upokojením konstatuje, že produktivita GŘ TRAD se zvyšuje a že toto ředitelství 

využívá svůj rozpočet účinněji a současně zajišťuje zachování mnohojazyčnosti v praxi; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že vnitřní produktivita vzrostla z 1 500 na 1 800 stran ročně; 

uvítal by zveřejnění údajů o produktivitě podle jazykových oddělení; 

88. konstatuje však, že poté, co se míra dodržování pravidel pro uplatňování mnohojazyčnosti 

zvýšila mezi lety 2008 a 2009 (tj. v prvním roce uplatňování) o 10 %, v období mezi lety 

2009 a 20101 poklesla; vyzývá výbory, delegace a politické skupiny, aby důsledně 

dodržovaly lhůty stanovené v těchto pravidlech; 

89. vítá, že GŘ INTE poslancům nabízí novou službu tlumočení ad personam, která se 

etablovala během pilotního projektu zahájeného v roce 2010; 

GŘ pro finance (FINS) 

90. s uspokojením bere na vědomí, že v roce 2010 se doba na proplácení faktur v průměru 

zkrátila na 21 dní; 

Náklady na dopravu 

91. konstatuje, že v roce 2010 se zvýšily cestovní náklady poslanců a zaměstnanců na 

přibližně 107 000 000 EUR2 (tj. 6,6 % konečné výše celkových prostředků) a že nyní 

došlo k jejich snížení o 5 %; domnívá se, že by se měly zvážit další potenciální úspory 

sbíráním leteckých mil; žádá, aby byla provedena analýza článku 3 0 0 formou poznámky 

připojené k účtům průměrných cestovních nákladů na úředníka na šesti trasách: mezi 

Bruselem a Lucemburkem; Lucemburkem a Bruselem; Lucemburkem a Štrasburkem; 

Štrasburkem a Lucemburkem; Bruselem a Štrasburkem; Štrasburkem a Bruselem; 

                                                 
1  Výroční zpráva o činnosti DG TRAD, s. 8.  
2  Konečná výše prostředků v bodech 1 0 0 4 (Příspěvek na běžné cestovní výdaje) a 1 0 0 5 

(Ostatní cestovní výdaje) a článku 3 0 0 (Výdaje na služební cesty zaměstnanců): 106 718 500 

EUR.  

 



Cestovní kancelář  

92. konstatuje, že v roce 2010 dosáhly prostředky na cestovní kancelář v konečné výši 

1 438 000 EUR, a to s vysokou mírou plnění závazků (94 %); dále konstatuje, že cestovní 

kancelář získává od leteckých společností smluvní ceny, což znamená, že nejlepší služba 

je nabízena za průměrnou cenu; zdůrazňuje však, že toto ujednání neznamená, že pro 

konkrétní den či službu nelze získat lepší ceny přímou koupí u poskytovatele dopravních 

služeb; žádá, aby bylo provedeno nezávislé šetření s cílem vypracovat posouzení 

výkonnosti cestovní kanceláře, její struktury a provozu; žádá stávající smluvní cestovní 

kancelář, aby více usilovala o to, aby poslancům a zaměstnancům vždy nabídla 

nejlevnější možnost; dále vyzývá příslušné ředitelství, aby sledovalo úroveň služeb 

poskytovaných cestovní kanceláří; 

93. vyjadřuje politování nad tím, že cestovní kancelář v některých případech nenabízí 

nejvýhodnější ceny v porovnání s ostatními cestovními agenturami, které své služby 

nabízejí na internetu nebo u přepážek; vybízí GŘ pro finance, aby vypracovalo adekvátní 

kontrolní mechanismus, který zajistí nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou; 

94. domnívá se, že je třeba získat srovnatelné údaje o cenách letů, aby bylo možné určit 

nejvýhodnější cenu jakéhokoli daného letu; 

95. je přesvědčen o tom, že Parlament by měl vždy, když je to možné, upustit od uzavírání 

exkluzivních smluv a že pokud by využíval služeb více než jedné cestovní kanceláře, 

docílil by zlepšení služeb poskytovaných poslancům a zaměstnancům; 

Sběrné převody  

96. s potěšením konstatuje, že na konci rozpočtového roku 2010 nebyly v souladu 

s požadavkem, který v posledních letech vznášel Výbor pro rozpočtovou kontrolu, 

využity sběrné převody, čímž se zamezilo velkým rozdílům mezi plánovaným rozpočtem 

na daný rok a jeho plněním, jak tomu bylo v předchozích letech, a je přesvědčen o tom, že 

všechny orgány a instituce Unie by mohly v příštích letech kontrolu a udělování 

absolutoria usnadnit, kdyby výdaje na nemovitosti plánovaly transparentněji v rámci 

rozpočtového procesu; 

Důchodové pojištění 

97. konstatuje, že i když v roce 2010 hodnota aktiv dobrovolného penzijního fondu vzrostla 

o 13,3 % ve spojitosti s tím, jak investiční trhy pokračovaly v překonávání celosvětové 

finanční krize z roku 2008, vykazoval dobrovolný penzijní fond k 31. prosinci 2010 

deficit ve výši 178 960 000 EUR, což vyvolává obavy z rizika, že nebude schopen dostát 

svým závazkům; připomíná, že Parlament v takovém případě zaručuje všem bývalým 

a některým současným poslancům vyplácení důchodových práv z tohoto dobrovolného 

penzijního fondu; přeje si být informován o tom, jak a ze kterých rozpočtových položek 

by Parlament v takovém případě plnil své povinnosti; 

98. shledává, že dvě třetiny plateb do fondu odvedl přímo Parlament, a nikoli jeho jednotliví 

členové; připomíná členům fondu, že jejich příspěvky byly dobrovolné, a trvá na tom, že 

Parlament by neměl poskytovat žádné další příspěvky na plnění plateb nebo snížení 

schodku fondu, který byl zřejmě od počátku nevhodně rozvržen; 



99. dále konstatuje, že povinnosti, které ukládají Pravidla pro proplácení výdajů a příspěvků 

poslancům Evropského parlamentu v souvislosti s pozůstalostním a invalidním důchodem 

(příloha II), dosahují 28 950 000 EUR; zdůrazňuje, že pro případy, kdy se liší vnitrostátní 

ustanovení a ustanovení Evropského parlamentu o vyplácení důchodu (příloha III), tj. 

zejména u italských a francouzských poslanců, je k dispozici částka 195 640 000 EUR 

a prostředky z nového systému vytvořeného statutem ve výši 152 210 000 EUR (tato 

částka se bude rok od roku zvyšovat); upozorňuje na skutečnost, že na pokrytí těchto 

výdajů nejsou k dispozici finanční prostředky; 

GŘ pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC) 

100. bere na vědomí rozhodnutí předsednictva ze dne 17. června 2009 a ze dne 18. října 2010 

o rozšíření prostor s bezdrátovým připojením k internetu (Wi-Fi) v Evropském 

parlamentu tak, byl v Bruselu i ve Štrasburku pokryt jednací sál, zasedací místnosti 

výborů, kanceláře poslanců a veřejné prostory (1. fáze projektu: 7 878 000 EUR);žádá GŘ 

ITEC, aby jednotlivým poslancům umožnilo požádat o to, aby jim již nebyly doručovány 

tištěné dokumenty pro schůze výborů, je-li používána aplikace e-výbory; domnívá se, že 

by to mohlo vést k rychlejšímu úspěchu projektu; 

101. vítá, že v návaznosti na rozhodnutí předsednictva ze dne 22. listopadu 2010 s názvem 

„Strategie pro budoucí přítomnost Evropského parlamentu na internetu – přepracování 

webových stránek EP“ pokračuje vytváření nové grafické podoby internetových stránek 

EP; žádá o lepší podporu webových stránek, zejména prováděním pravidelných testů; 

102. vítá, že v roce 2010 byl zaveden nový systém AT4AM, který poslancům usnadňuje 

předkládání pozměňovacích návrhů k návrhům legislativních a nelegislativních textů; 

103. s uspokojením konstatuje, že od roku 2010 je soustavně zlepšována oblast IT; zde jsou 

některé výsledky: zvýšení kapacity pro interní řízení klíčových záležitostí, postup 

internalizace činností, vytvoření základních orgánů správy a řízení (Výbor pro inovační 

strategii v oblasti IKT a řídící výbor pro inovaci v oblasti IKT), plánování IT a systému 

podávání hlášení o stavu projektů rozvoje IT a vypracování transparentní střednědobé 

metodiky plánování; vítá, že toto generální ředitelství v rozsáhlé míře využívá ukazatele 

výkonnosti; je znepokojen rostoucím rizikem nezákonného přístupu k parlamentním 

systémům IKT a manipulace s těmito systémy a domnívá se, že je naprosto nutné 

vypracovat účinnou dlouhodobou strategii pro jejich ochranu; žádá generálního 

tajemníka, aby Parlament informoval o opatřeních přijatých za tímto účelem; 

104. očekává vyčerpávající zprávu o vývoji projektů svobodného softwaru v Parlamentu, 

pokud jde o jeho používání a uživatele v Parlamentu, interakci s občany a činnosti 

v oblasti zadávání zakázek; žádá, aby byly v souvislosti se svobodným softwarem 

a otevřenými normami přezkoumány povinnosti Parlamentu podle článku 103 jednacího 

řádu; 

Zadávání veřejných zakázek na GŘ ITEC 

105. vybízí GŘ ITEC, aby usilovalo o lepší přípravu postupů pro zadávání veřejných zakázek, 

zejména v případě rámcových smluv, které jsou často komplexní, a aby za tímto účelem 

stanovilo smluvní podmínky zaměřené na konečné cíle a výsledky, a nejen na prostý 

výstup, a lépe definovalo potřeby a cíle Parlamentu; navrhuje, aby Parlament v případě 

rámcových smluv dával před sankcemi raději přednost kompenzacím ze strany dodavatele 



nebo poskytovatele služby, který nedostál svým povinnostem, nebo aby těmto subjektům 

hrozila ztráta budoucích zakázek; 

Nová zařízení pro hlasování a tlumočení 

106. bere na vědomí, že jednací sály byly vybaveny novým hlasovacím zařízením v hodnotě 

2 135 623 EUR a že tato částka byla v plné výši uhrazena z prostředků na rok 2010 a že 

náklady na jejich údržbu a technickou pomoc v roce 2010 činily 147 149 EUR; 

Politické skupiny (rozpočtový bod 4 0 0 0) 

107. bere na vědomí, že prostředky zapsané do rozpočtového bodu 4 0 0 0 byly v roce 2010 

využity následovně:  

 

108. vítá závazek administrativních orgánů Parlamentu – citovaný ve zprávě Účetního dvora – 

používat k výpočtu přenosu prostředků politickými skupinami na konci volebního roku 

celý kalendářní rok namísto dvou oddělených pololetí; vítá zřejmé zlepšení finančních 

prognóz, neboť politické skupiny nevrátily žádné nevyužité prostředky za rok 2010; 

Evropské politické strany a evropské politické nadace  

Politická 

skupina 

2010 2009** 

Roční 

prostředky* 

Vlastní zdroje 

a přenesené 

prostředky 

Výdaje Míra využití 

ročních 

prostředků 

Prostředky 

přenesené 

do dalšího 

období 

Roční 

prostředky 

Vlastní zdroje 

a přenesené 

prostředky 

Výdaje Míra využití 

ročních 

prostředků 

Prostředky 

přenesené do 

dalšího období 

(2010) 

PPE (bývalá 

PPE-DE) 
19 990 2 392 20 662 103,36 % 1 720 19 715 7 782 25 314 128,40 % 2 182 

S&D (bývalá 

PSE) 

14 011 4 629 13 359 95,35 % 5 281 14 235 6 999 16 750 117,67 % 4 483 

ALDE 6 262 2 240 6 160 98,37 % 2 342 6 441 3 065 7 328 113,77 % 2 178 

Verts/ALE 3 896 1 188 3 893 99,92 % 1 191 3 360 1 055 3 235 96,28 % 1 179 

GUE/NGL 2 531 1 065 2 525 99,76 % 1 071 2 673 1 487 3 102 116,05 % 1 057 

UEN -         1 417 1 452 2 552 180,10 % 0 

IND/DEM -         775 1 023 1 048 135,23 % 0 

ECR 3 648 398 3 362 92,16 % 684 1 788 3 1 415 79,14 % 376 

EFD 2 201 419 1 799 81,74 % 821 1 113 1 701 62,98 % 413 

Nezařazení 

poslanci 

1 234 248 828 67,10 % 409 1 169 348 925 79,13 % 248 

Celkem   53 773 12 579 52 588 97,80 % 13 519 52 686 23 215 62 370 118,38 % 12 116 

* všechny částky v tisících EUR 

** Rok 2009 byl tvořen dvěma rozpočtovými roky kvůli parlamentním volbám konaným v roce 2009; číselné údaje pro rok 2009 představují celkovou částku za první a druhé 

pololetí 2009.  

Po evropských volbách v roce 2009 zanikly politické skupiny UEN a IND/DEM a byly vytvořeny nové skupiny ECR a EFD. 



109. konstatuje, že prostředky zapsané do bodů rozpočtu 4 0 2 0 a 4 0 3 0 byly v roce 2010 

využity následovně1:  

Strana Zkratka Vlastní 

zdroje* 

Grant EP Příjmy 

celkem 

Grant EP 

jako % 

způsobilých 

výdajů 

(max. 85 %) 

Výsledný 

přebytek (k 

převodu do 

rezerv) nebo 

schodek 

Evropská lidová strana PPE 1 413 4 959 6 372 85 % 429 

Strana evropských 

socialistů 

PSE 914 3 395 4 310 80 % 2 

Evropská liberální, 

demokratická a 

reformní strana  

ELDR 379 1 554 1 933 85 % 77 

Evropská strana 

zelených 

EGP 365 1 055 1 420 85 % 170 

Skupina Evropských 

konzervativců 

a reformistů 

AECR 58 327 386 85 % 0 

Strana evropské levice EL 200 708 908 71 % -90 

Evropská demokratická 

strana 

EDP/PD

E 

95 424 519 85 % 12 

Evropská svobodná 

aliance 

EFA 77 339 416 85 % 17 

EU Demokraté EUD 35 176 211 85 % -17 

Evropské křesťanské 

politické hnutí (ECPM) 

ECPM 55 208 264 85 % 3 

Celkem   3 591 13 145 16 739 83 % 603 

(*) všechny částky v tisících EUR 

 

                                                 
1  Zdroj: zápis ze schůze předsednictva konané dne 12. září 2011, bod 12 (sdělení generálního 

tajemníka D(2011)32179, PE469.487/BUR). 



 

Nadace Zkratka Přidruže

na ke 

straně 

Vlastní 

zdroje* 

Grant EP Příjmy 

celkem 

Grant EP jako 

% 

způsobilých 

výdajů (max. 

85 %) 

Středisko evropských 

studií 

CES PPE 615 2 928 3 543 83 % 

Evropská nadace 

pokrokových studií 

FEPS PSE 366 2 136 2 502 85 % 

Evropské liberální 

fórum 

ELF ELDR 117 658 775 85 % 

Zelená evropská 

nadace 

GEF EGP 119 674 794 85 % 

Transform Europe TE EL 87 475 562 85 % 

Institut evropských 

demokratů 

IED PDE 36 197 233 85 % 

Nadace pro 

demokracii v EU 

FEUD EUD 20 122 142 85 % 

Centrum Mauritse 

Coppieterse 

CMC EFA 27 156 183 85 % 

Nový směr ND AECR 92 404 496 84 % 

Celkem     1 479 7 750 9 230 84 % 

(*) všechny částky v tisících EUR 

110. bere na vědomí změny zavedené po roce 2010, včetně návštěv vedení na místě, které 

provádí namátkovou kontrolu rozpočtu, náboru pracovníků, nabídkových řízení aj.;  

Ekologický parlament 

111. bere na vědomí akční plán pro emise CO2 přijatý předsednictvem v roce 2010; vítá 

značné snížení spotřeby energie ve štrasburském sídle Parlamentu, která mezi lety 2006 a 

2010 poklesla o 74 %; vyjadřuje však politování nad tím, že uhlíková stopa štrasburského 

sídla, která představuje spotřebu energie za rok 2010, činila 1 533 tun CO2; 

112. zastává názor, že by se měla zvážit možnost zlepšení životního prostředí a docílení úspor 

v rozpočtu Parlamentu pomocí různých pracovních metod, které jsou ekologičtější 

a levnější, avšak které Parlament neomezují v jeho práci, jako je např. využívání 

telekonferencí;  

113. vítá, že v prosinci 2010 byl pro NMBS/SNCB1 zaveden systém platby třetí stranou pro 

úhradu časových jízdenek v Bruselu, v jehož rámci Parlament přispívá 50 % na 

individuální celoroční jízdenky využívané jeho zaměstnanci; vyzývá správní útvary, aby 

podnikly nezbytné kroky k tomu, aby mohly být propláceny cestovní náklady i těm 

zaměstnancům, kteří musí kombinovat železniční a městskou dopravu; domnívá se, že 

                                                 
1  Státní železniční společnost v Belgii. 



toto opatření by mohlo podpořit používání hromadné dopravy a snížit uhlíkovou stopu 

Parlamentu;  

114. oceňuje pilotní logistické projekty, které v roce 2010 proběhly v rámci akčního programu 

EMAS (např. nákup vozidel s nízkými emisemi – norma Euro 5, školení řidičů 

a pracovníků pro stěhování v technice jízdy, která je šetrná k životnímu prostředí, sdílení 

přepravek pro pracovní dokumenty, čímž se v této oblasti dosáhlo přibližně 33% snížení 

emisí CO2);  

115. vítá, že dne 10. listopadu 2010 přijalo předsednictvo návrh pracovní skupiny pro budovy, 

dopravu a ekologický Parlament na revizi pravidel pro užívání služebních vozidel 

poslanci, díky níž Parlament mohl obnovit svůj vozový park vozidly s nižšími emisemi a 

organizovat skupinovou dopravu ve VIP minibusech na letiště v Bruselu a ve Štrasburku; 

Samostatná rozprava v plénu o udělení absolutoria Parlamentu 

116. vyzývá Konferenci předsedů, aby rozpravu o udělení absolutoria Parlamentu zařadila na 

jiný čas než projednávání ostatních zpráv o absolutoriu, aby jí mohli poslanci věnovat 

výlučnou pozornost, jak si to projednávání absolutoria jejich vlastního orgánu zaslouží; 

117. navrhuje předsednictvu, aby do svého pracovního programu zařadilo diskusi o usnesení 

o udělení absolutoria poté, co bude přijato plénem; 

 


