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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro sledování rasismu a 
xenofobie na rozpočtový rok 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského střediska pro sledování rasismu a 
xenofobie za rozpočtový rok 20051,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska 
pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi 
střediska2,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... března 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje 
Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie4, a zejména na článek 12a tohoto 
nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-xxxx/2007),

1. uděluje řediteli Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie absolutorium za 
plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2005;

2. uvádí své připomínky v dále uvedeném usnesení;

  
1 Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 46.
2 Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 93.
3 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 
30.12.2006, s. 1).
4 Úř. věst. L 151, 10.6.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1652/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 
33).
5 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. 
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3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, řediteli Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie, Radě, Komisi a 
Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový 
rok 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského střediska pro sledování rasismu a 
xenofobie za rozpočtový rok 20051,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska 
pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi 
střediska2,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... března 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje 
Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie4, a zejména na článek 12a tohoto 
nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES,
Euratom) č. 1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-xxxx/2007),

1. konstatuje, že konečná účetní závěrka Evropského střediska pro sledování rasismu a 
xenofobie za rozpočtové roky 2004 a 2005 má tuto podobu:

  
1 Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 46.
2 Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 93.
3 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 
30.12.2006, s. 1).
4 Úř. věst. L 151, 10.6.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1652/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 
33).
5 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72. 
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Výkaz příjmů a výdajů za rozpočtové roky 2004 a 2005 (v tis. EUR)

2005 2004
Revenue
Community subsidies 8 189 5 675

Other revenue 151 455

Financial revenue 21

PHARE subsidy 90 82

Total revenue (a) 8 430 6 233

Expenditure
Staff - Title I of the budget

Payments 3 008 2 645

Appropriations carried over 70 85

Administration - Title II of the budget

Payments 550 447

Appropriations carried over 582 37
Operating activities - Title Ill of the budget

Payments 2 731 2 352

Appropriations carried over 667 745

Assigned revenue (Phare and other)

Payments 0 7

Appropriations carried over 90 0

Total expenditure (b) 7 698 6 318

Outturn for the financial year (a-b) 732 -85

Balance carried over from the previous financial year 231 98

Appropriations carried over, cancelled 210 241

Appropriations for re-use from the previous financial year, not 
used

0

Amounts due written off -23

Exchange-rate differences -2 0

Balance for the financial year 1 171 231

Zdroj: Údaje shromážděné střediskem. Tato tabulka podává souhrnný přehled údajů 
uvedených v roční účetní závěrce střediska. 

2. schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za 
rozpočtový rok 2005;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro 
sledování rasismu a xenofobie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění souhrnného rozpočtu Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie 
na rozpočtový rok 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského střediska pro sledování rasismu a 
xenofobie za rozpočtový rok 20051,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska 
pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2005, spolu s odpověďmi 
střediska2,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... března 2007 (0000/2007 – C6-xxxx/2007),

– s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na článek 276 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství3, a zejména 
na článek 185 tohoto nařízení, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje 
Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie4, a zejména na článek 12a tohoto 
nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o 
rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/20025, a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 71 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-xxxx/2007),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2005 je spolehlivá a že uskutečněné 
operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

  
1 Úř. věst. C 266, 31.10.2006, s. 46.
2 Úř. věst. C 312, 19.12.2006, s. 93.
3 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 
30.12.2006, s. 1).
4 Úř. věst. L 151, 10.6.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1652/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 
33).
5 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
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B. vzhledem k tomu, že dne 27. dubna 2006 udělil Parlament řediteli absolutorium za plnění 
rozpočtu střediska na rozpočtový rok 20041 a v usnesení připojeném k rozhodnutí o 
udělení absolutoria Parlament mimo jiné

• vyjadřuje znepokojení nad vysokou mírou zrušených přenesených položek, 
zejména v hlavě I (výdaje na zaměstnance);

• je znepokojen nesrovnalostmi, na něž upozornil Účetní dvůr, v oblasti výběrových 
řízení a udělování veřejných zakázek;

Obecné připomínky týkající se většiny agentur EU, kterým se jednotlivě uděluje 
absolutorium 
 

1. domnívá se, že stále rostoucí počet agentur není vždy odrazem skutečných potřeb Unie a 
jejích občanů; 

2. vyzývá proto Komisi, aby před zřízením jakékoli nové agentury předložila studii nákladů 
a přínosů;

3. vyzývá Účetní dvůr, aby k této studii nákladů a přínosů zaujal stanovisko předtím, než 
Parlament učiní rozhodnutí;

4. vyzývá Komisi, aby každých pět let předložila studii o přínosu každé stávající agentury; 
vyzývá všechny příslušné orgány, aby v případě negativního hodnocení přínosu určité 
agentury učinily nezbytné kroky a buď nově vymezily mandát dané agentury, nebo ji 
zrušily;

5. vyzývá Účetní dvůr, aby vytvořil ve své výroční zprávě ještě jednu kapitolu, která bude 
věnována všem agenturám, jimž se uděluje absolutorium v rámci účetní závěrky Komise, 
aby bylo možné získat jasnější představu o tom, jak agentury vynakládají finanční 
prostředky EU; 

6. konstatuje, že počet agentur neustále vzrůstá a je stále více zapotřebí, aby generální 
ředitelství Komise, která odpovídají za zřizování agentur a sledování jejich činnosti, 
vypracovala obecný přístup k agenturám; struktura podobná té, kterou vytvořily agentury 
pro koordinaci mezi příslušnými GŘ, by byla pragmatickým krokem k vytvoření 
obecného přístupu, který by Komise používala ve všech záležitostech týkajících se 
agentur; 

7. vyzývá Komisi, aby zlepšila administrativní a technickou podporu agenturám, a to s 
přihlédnutím ke stále větší složitosti správních předpisů Společenství a k technickým 
problémům; 

8. vítá výrazná zlepšení koordinace mezi agenturami EU, což jim umožňuje řešit opakující 
se problémy a účinněji spolupracovat s Komisí a Parlamentem; 

9. vyzývá agentury, aby zlepšily svou spolupráci a porovnávání činnosti se subjekty 
působícími v dané oblasti; 

  
1 Úř. věst. L 340, 6.12.2006, s. 80.
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10. vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh na jednotnou úpravu formátu výročních zpráv 
agentur s cílem stanovit ukazatele výkonnosti, které by umožnily srovnávat účinnost jejich 
působení; 

11. vyzývá agentury, aby na začátku každého roku předložily ukazatele výkonnosti, na 
jejichž základě by bylo možno měřit jejich výsledky;

12. vyzývá všechny agentury, aby ve větší míře využívaly cílů SMART, které by měly vést k 
realističtějšímu plánování a plnění cílů; 

13. domnívá se, že v pracovních programech agentur by měl být měřitelným způsobem 
vyjádřen jejich příspěvek z hlediska provozních úkolů a že by měla být věnována náležitá 
pozornost normám vnitřní kontroly, které uplatňuje Komise;

Specifické připomínky

14. konstatuje, že ačkoliv k více než 90 % rozpočtových prostředků střediska na rozpočtový 
rok 2005 byly přijaty závazky, zjistilo se, že se přenáší více než 50 % závazků na správní 
výdaje a že míra rušení přenesených prostředků je obecně vysoká (mezi 15 % a 25 % v 
závislosti na rozpočtové hlavě); vyzývá středisko, aby zlepšilo plánování svých výdajů a 
způsob, jakým monitoruje jejich provádění; zdůrazňuje, že v souladu s platnými 
ustanoveními musí být převody mezi rozpočtovými položkami odůvodněné a 
zdokumentované;

15. konstatuje, že ačkoliv to finanční nařízení střediska předpokládá, nebylo zavedeno řízení 
podle činností v souladu s postupem použitým u souhrnného rozpočtu, jehož cílem bylo 
zlepšit monitorování výkonnosti; vyzývá středisko, aby předložilo pracovní program, 
který vyjádří jeho příspěvky z hlediska provozních úkolů a měřitelným způsobem;

16. konstatuje, že středisko nemá žádný systém plánování a řízení nákupu vybavení a že 
neprovádělo žádné periodické kontroly inventárních soupisů, přestože by takové kontroly 
zlepšily jejich spolehlivost; vyzývá středisko, aby tento nedostatek napravilo;

17. konstatuje, že systém vnitřní kontroly střediska měl různé nedostatky, jako např. že 
finanční postupy zavedené schvalující osobou nebyly popsány, účetní zejména nepotvrdil 
platnost systémů, v jejichž rámci mu schvalující osoba a její zástupci poskytují informace, 
nebyla striktně uplatňována zásada oddělení povinností, především pokud jde o povinnosti
při zahajování a ověřování operací; vyzývá středisko, aby ke svým závazkům zařadilo 
seznamy předběžných ověření (ověření ex-ante) s kritérii řádného finančního řízení;

18. vyzývá středisko, aby plně uplatňovalo pravidlo, podle něhož musí být členové 
výběrových komisí ve stejné nebo vyšší platové třídě než příslušné volné pracovní místo;

19. konstatuje, že oznámení o vyhlášení veřejné soutěže vydávaná střediskem uvádějí jen 
málo informací, pokud jde o minimální kvalitu nabídek a váhu cenových faktorů; vyzývá 
středisko, aby pravidla pro veřejné soutěže striktně dodržovalo.
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STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A 
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