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Shrnutí
I Decentralizované agentury a další subjekty EU (agentury EU) jsou subjekty, které se

řídí evropským veřejným právem a které mají vlastní právní subjektivitu, což je odlišuje
od orgánů EU. K dnešnímu dni existuje celkem 37 agentur EU, které sídlí ve
23 členských státech a zaměřují se na širokou škálu oblastí společného zájmu občanů
EU. Většina z nich byla založena mezi lety 2000 a 2010. Jsou mezi nimi mimo jiné
agentury pro bezpečnost leteckého provozu, bezpečnost potravin, odborné vzdělávání,
rovné příležitosti, stabilitu finančního a bankovního odvětví, životní prostředí, ochranu
zvířat a migraci a ochranu hranic. V roce 2018 jejich celkový rozpočet činil 4,0 miliardy
EUR (což odpovídá 2,8 % souhrnného rozpočtu EU). Agentury celkově zaměstnávaly
8 957 pracovníků (13,4 % všech zaměstnanců pracujících v orgánech a subjektech EU).

II Účetní dvůr se v minulosti zaměřoval hlavně na výkonnost jednotlivých agentur.

Toto je jeho první celkové posouzení podmínek, které EU zavedla k zajištění toho, aby
agentury realizovaly její politiky ve prospěch všech občanů. Agentury EU charakterizuje
různá správní struktura, mandát i úkoly, a jednotlivé agentury byly založeny k řešení
různé problematiky. V důsledku toho je hodnocení jejich celkové výkonnosti obtížné.
Společným účelem agentur je však provádět politiky EU a evropskou spolupráci
v zájmu občanů EU.

III Tento audit jsme provedli na základě zájmu vyjádřeného Evropským parlamentem,

Evropskou komisí a také samotnými agenturami. Naše zpráva chce být podnětem
k diskusi o tom, jak bude EU v budoucnu výkonnost svých agentur řídit. Vychází
z poznatků, jež jsme shromáždili při výročních finančních auditech agentur, a také
z předchozích auditů výkonnosti prováděných u jednotlivých agentur. Tyto poznatky
jsme doplnili rozsáhlým přezkumem klíčových dokumentů z orgánů EU a všech
agentur, dále pohovory s hlavními pracovníky Komise a agentur, širokým průzkumem
mezi zainteresovanými stranami agentur, dvěma panely odborníků a zainteresovaných
stran, analýzou s využitím technik založených na datech velkého objemu týkající se
přítomnosti agentur v médiích a také srovnáním rámce EU pro výkonnost agentur
s podobnými rámci ve Spojených státech a Austrálií.

IV Naše celková auditní otázka zní, zda Komise a agentury zavedly vhodné podmínky,
aby byla zajištěna výkonnost agentur EU. Zjistili jsme dvě klíčová kritéria relevantní pro
všechny agentury. Prvním je flexibilita při plnění příslušné politiky EU a realizaci
evropské spolupráce, zejména v případech, kdy je rozsah politiky široký a kdy se
v globálním kontextu může měnit. To byl také jeden ze záměrů dokumentu
o společném přístupu, který byl podepsán Komisí, Radou a Parlamentem v roce 2012 a
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který vyžaduje, aby byly všechny agentury pravidelně hodnoceny. V praxi to však bylo
realizováno jen zčásti. U zřizování, fungování a potenciálním rušení agentur jsme zjistili
malou flexibilitu.

V Druhým zkoumaným kritériem výkonnosti agentur byla míra, v níž agentury fungují

jako centra odborných znalostí a vytváření sítí při realizaci politik EU. To vyžaduje dobře
organizovanou správu a spolupráci. Zjistili jsme případy příliš složitých nebo naopak
slabých mechanismů správy a také že se informace o výkonnosti zaměřují na výstupy a
činnosti a nikoli na jejich příspěvek k realizaci politiky. Z našeho auditu navíc vyplynulo,
že nedostatek spolupráce s členskými státy, příslušnými odvětvími, Komisí nebo jinými
agenturami nebo chybějící podpora od těchto subjektů některým agenturám zabraňuje
plně vykonávat svou úlohu.

VI Komisi a agenturám doporučujeme:
1)

zajistit relevantnost, koherenci a flexibilitu u zřizování agentur;

2)

přidělovat zdroje flexibilněji;

3)

zlepšit správu, vyvozování odpovědnosti a podávání informací o výkonnosti;

4)

posílit roli agentur jako center pro sdílení odborných poznatků a vytváření sítí.
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Úvod
Rozmanitost agentur EU

01 Decentralizované agentury a další subjekty EU (agentury EU) jsou subjekty řízené

evropským veřejným právem, které mají vlastní právní subjektivitu, což je odlišuje od
orgánů EU. Jsou zřizovány sekundárním právním aktem. Existují různé typy agentur:
šest výkonných agentur Komise a 37 decentralizovaných agentur EU. Výkonné
agentury Komise fungují jako prodloužené útvary Komise k realizaci specifických úkolů
jménem Komise. V této zprávě se „agenturami“ míní decentralizované agentury a další
subjekty EU, není-li uvedeno jinak.

02 Agentury zřizuje normotvůrce (Rada a Parlament) na základě návrhu Komise, a to
na dobu neurčitou. Jsou řízeny správní radou, kterou tvoří mimo jiné zástupci jak
členských států, tak Komise. Přispívají k provádění politik EU a podporují spolupráci
mezi Unií a národními vládami prostřednictvím sdílení odborných zkušeností.

0brázek 1 – Jak jsou agentury další subjekty EU financovány?

Souhrnný rozpočet EU

144,8 mld. EUR
1,6 mld. EUR

příspěvky ze
souhrnného rozpočtu
EU

1,0 mld. EUR

poplatky, platby a
příspěvky vnitrostátních
dohledových orgánů

1,2 mld. EUR
příjmy vyčleněné
Komisí na svěřené
úkoly

0,2 mld. EUR
ostatní příjmy

6,9 mld. EUR

příspěvky úvěrových
institucí do
jednotného fondu
pro řešení krizí a SRB

Zdroj: souhrnný rozpočet EU na rok 2018 a rozpočty agentur na rok 2018, sestaveno EÚD.
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03 V roce 2018 činil celkový rozpočet všech agentur (mimo SRB) 4,0 miliardy EUR

(tj. 2,8 % souhrnného rozpočtu EU na rok 2018) (viz obrázek 1). Plné názvy všech
agentur uváděných v této zprávě jsou v příloze I. Rozpočet Jednotného výboru pro
řešení krizí, který má specifický mandát zřídit fond pro řízení krizí financovaný
úvěrovými institucemi, činil pro rok 2018 celkem 6,9 miliardy EUR (0,1 miliardy EUR
připadá na administrativní rozpočet výboru a 6,8 miliardy EUR na fond samotný).
V roce 2018 sídlily agentury v celkem 23 členských státech (viz obrázek 2) a
zaměstnávaly 8 957 pracovníků 1 (13,4 % všech pracovníků zaměstnávaných orgány a
agenturami EU) (viz obrázek 3) ze všech členských států.

Obrázek 2 – Kde agentury a další subjekty EU sídlí?
Dánsko
EEA

Švédsko
ECDC

Litva
EIGE

Lotyšsko
Úřad BEREC

Finsko
ECHA

Estonsko
eu-LISA

Německo
EASA, EIOPA

Polsko
Frontex
Česká republika
GSA

Nizozemsko
EMA, Eurojust,
Europol

Rakousko
FRA

Irsko
Eurofound

Slovensko
ELA

Belgie
SRB

Maďarsko
CEPOL, EIT

Lucembursko
CdT, ESA, EPPO

Rumunsko
–

Francie
CPVO, EBA,
ERA, ESMA

Bulharsko
–

Portugalsko
EMCDDA,
EMSA

Španělsko
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Kypr
–

Itálie
EFSA, ETF

Slovinsko
ACER

Malta
EASO

Chorvatsko
–

Řecko
Cedefop,
ENISA

Zdroj: EÚD.

1

Tyto údaje o počtu zaměstnanců zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance
a vyslané národní odborníky.

8

Obrázek 3 – Kdo v agenturách a dalších subjektech EU pracuje?

Počet zaměstnanců jednotlivých agentur
0
EUIPO
Europol
EMA
EASA
Frontex
ECHA
EFSA
SRB
ECDC
EMSA
Eurojust
ESMA
EASO
CdT
EEA
EBA
GSA
ERA
eu-LISA
EIOPA
ETF
Cedefop
FRA
EMCDDA
Eurofound
ACER
EFCA
ENISA
EU-OSHA
EIT
CEPOL
CPVO
EIGE
Úřad BEREC
ESA
Zdroj: EÚD.
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04 První agentury (Cedefop a Eurofound2) byly zřízeny v roce 1975. Poté, co v roce

1987 vstoupil v platnost Jednotný evropský akt, který měl za cíl dotvořit do roku 1992
vnitřní trh, bylo v devadesátých letech zřízeno několik dalších agentur. Většina agentur
byla zřízena v prvním desetiletí nového tisíciletí (viz obrázek 4).

Obrázek 4 – Kolik agentur a dalších subjektů EU existuje?
EPPO

ELA

Cedefop, Eurofound
*ESA byla zřízena v roce 1958

SRB

eu-LISA
EASO, EBA, EIOPA, ESMA
ACER, Úřad BEREC, Europol
EIT

Nárůst počtu
agentur

FRA
ECHA, EIGE
CEPOL, EFCA
EEA, ETF

ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

Pozn.: roky uvedené na obrázku označují rok, kdy vstoupil v platnost zřizovací akt agentury.
Zdroj: výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2018.

05 Agentury byly zakládány podle toho, jak vznikaly konkrétní potřeby. Velká část

z nich byla přitom ustavena v reakci na krizi nebo v reakci na krizi byl rozšířen rozsah
jejich odpovědnosti (např. EBA, EIOPA, ESMA a SRB ve finančním odvětví, EASO a
Frontex v oblasti migrace a ochrany hranic nebo EMSA a EFCA pro oblast námořní
bezpečnosti a kontroly rybolovu). Většina agentur byla založena jako nový subjekt
přebírající úkoly, které předtím vykonávala Komise a/nebo členské státy. Komise to
odůvodňovala vysoce odbornou povahou daných úkolů nebo také snahou
o efektivnost: specializovaný subjekt je schopen vykonávat stejné úkoly efektivněji a

2

Z důvodu úspory místa používáme pro všechny agentury zkratky a zkratková slova. Plné
názvy jsou uvedeny v příloze I.

10
pružněji a také dokáže lépe přilákat kompetentní specializované pracovníky a
shromažďovat odborné poznatky. Některé z agentur (např. Europol, EBA, EIOPA a
ESMA) byly přitom nástupnickými subjekty nadnárodních organizací na evropské
úrovni.

06 Agentury lze seskupit různými způsoby, například podle jejich hlavních úkolů a
odpovědnosti:
1)

první skupina agentur podporuje cíle vnitřního trhu a cíle v oblasti zdraví a
životního prostředí týkající se registrací, certifikací a schválení na úrovni EU (např.
CPVO, EASA, ECHA, ERA, EUIPO, EFSA a EMA);

2)

druhá skupina agentur s mandátem pro oblast bezpečnosti a spravedlnosti má
operativnější úkoly a pomáhá členským státům s koordinací společných činností
(např. CEPOL, EASO, Eurojust, Europol a Frontex);

3)

třetí skupina má úkoly hlavně v regulační a dohledové oblasti (např. ACER, EBA,
EIOPA a ESMA; tyto agentury připravují technické normy pro odvětví energetiky a
finanční odvětví a zajišťují vykonávání společného dohledu v celé EU);

4)

poslední skupina agentur se věnuje hlavně výzkumu, shromažďování a analýze
údajů s cílem podporovat EU a členské státy při vytváření fakticky podložitelných
politik (např. CEDEFOP, EIGE a FRA).

Posun od souladu s předpisy k výkonnosti

07 Každá agentura je založena samostatným a specifickým zřizovacím aktem.

Agentury se vzhledem ke specifickým úkolům každé z nich liší z hlediska modelu
správy, finančních zdrojů, požadavků na hodnocení atd.

08 V roce 2012 podepsaly Parlament, Rada a Komise společné prohlášení

o společném přístupu k agenturám, které bylo krokem od řízení zaměřeného na
financování a soulad s předpisy k řízení zaměřenému více na výkonnost. V tomto
dokumentu o společném přístupu bylo zdůrazněno, že ředitelé agentur by měli mít
jasnější odpovědnost za výkonnost. Prohlášení mimo jiné navrhuje pro případy, kdy by
to zajistilo větší efektivnost, dvoustupňovou strukturu řízení (správní rady a výkonné
rady), dále roční a víceleté pracovní programy, výroční zprávy o činnosti, ukazatele
výkonnosti pro agentury i jejich ředitele, zavedení systémů sestavování rozpočtu podle
činnosti a řízení podle činnosti (ABB/ABM), pravidelná externí hodnocení atd.
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09 Komise kromě toho vypracovala různé nástroje k dalšímu rozvoji rámce pro řízení

a monitorování zaměřené na výkonnost. Patří sem například rámcové finanční nařízení
pro agentury (z roku 2013, které bylo zrušeno a nahrazeno v roce 2019); pokyny
k vypracovávání jednotných programových dokumentů (SPD), jež spojují roční pracovní
program agentury a průběžný tříletý pracovní program a konsolidované výroční zprávy
o činnosti (CAAR) (z roku 2014, revidováno v roce 2020), stanovující nejaktuálnější
rámec Komise týkající se plánování, podávání zpráv, výkonnosti a správy
decentralizovaných agentur; a pokyny a soubor nástrojů pro zlepšování právní úpravy
(2017).

10 K větší orientaci na výkonnost přispěla i síť agentur EU (EUAN), která byla

vytvořena agenturami k posílení jejich viditelnosti a k zjišťování možných synergií.
V roce 2012 zřídila síť EUAN síť pro zvyšování výkonnosti (PDN), která aktivně
podporuje výměnu postupů, spolupráci v otázkách výkonnosti a do určité míry (tam,
kde je to možné) také sdílení služeb. Síť PDN vytvořila nástroje, jako je např. příručka
pro hodnocení agentur (2018), sada nástrojů pro sebehodnocení při zavádění
orientace na výkonnost/výsledky (2018) a databáze klíčových ukazatelů výkonnosti
(stále probíhá).

11 Uvedené nástroje a opatření pro výkonnost vedly k rostoucí tendenci

k harmonizaci a slaďování mezi stále větším počtem agentur, třebaže míra realizace
těchto nástrojů a opatření se mezi jednotlivými agenturami stále liší. Díky těmto
nástrojům a opatřením je zároveň ke každé agentuře k dispozici velké množství
informací týkajících se činností i výstupů agentury.
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Rozsah a koncepce auditu
12 Naše celková auditní otázka zní, zda byly zavedeny vhodné podmínky pro to, aby

byla zajištěna výkonnost agentur. V době úpravy strategických priorit EU a
nedostatečných zdrojů pro realizaci jejích politik sloužících zájmům občanů si tato
zpráva klade za cíl podnítit diskusi o tom, jak bude EU v budoucnu výkonnost svých
agentur řídit. Soustředili jsme se na tato dvě kritéria:
1)

2)

Zřizování, fungování i potenciální rušení agentur (tj. jejich životní cyklus) by měly
být flexibilní v napomáhání provádění politik EU a posilování evropské spolupráce.
Z toho vyplývá, že:
a)

pověřování agentur úkoly by měla být nejlepší varianta ve srovnání s tím, aby
je Komise prováděla sama nebo realizovaly členské státy (na základě zásady
subsidiarity).

b)

relevantnost a jednotnost stávajících agentur by měly být pravidelně
hodnoceny, aby se dosáhlo možných synergií a úspor z rozsahu.

c)

agentury potřebují k plnění svého mandátu a všech svých úkolů přiměřené
lidské i finanční zdroje.

d)

proces plánování, kterým se řídí práce každé agentury, by měl být dostatečně
flexibilní na to, aby agentura mohla rychle reagovat na měnící se podmínky.

Agentury by měly plně využívat svůj potenciál coby center odborných znalostí a
vytváření sítí, aby tak podporovaly šíření odborných znalostí, sdružovaly členské
státy pro dosahování společných zájmů a společných cílů politik tam, kde je to
možné, a fungovat jako síť pro posílenou spolupráci s dalšími evropskými a
mezinárodními partnery. Součástí toho je:
a)

řídicí struktura přizpůsobená danému účelu;

b)

vhodné mechanismy pro vyvozování odpovědnosti, na nichž se podílejí
i zainteresované strany;

c)

dobrá komunikace směrem k zainteresovaným stranám a občanům EU;

d)

účinná spolupráce s ostatními subjekty na národní, unijní a mezinárodní
úrovni, a to jak veřejnými, tak soukromými.
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13 Náš soubor kritérií jsme potom odvodili z nařízení týkajících se jednotlivých

agentur, rámcového finančního nařízení, z pokynů a sady nástrojů Komise týkajících se
„zlepšování právní úpravy“3, společného prohlášení o společném přístupu a „plánem
opatření přijímaných na základě společného přístupu k decentralizovaným agenturám
EU“ a také dalších pokynů vytvořených sítí agentur EU.

14 Audit byl proveden mezi březnem a zářím 2019. Týká se decentralizovaných

agentur EU a jejich partnerských generálních ředitelství (GŘ) Komise (viz příloha II). Na
výkonné agentury Komise odkazujeme jen pro účely srovnávání, v případech, kdy je to
na místě.

15 Důkazní informace jsme získávali následujícím způsobem:
o

přezkumem klíčových dokumentů za všechny agentury (základní nařízení, výroční
zprávy, programové dokumenty, hodnoticí a auditní zprávy, posouzení dopadů,
zápisy ze zasedání správní rady atd.).

o

přes 250 pohovory s řídícími pracovníky a klíčovými zaměstnanci 21 agentur a
deseti GŘ Komise, která jsou partnerskými GŘ 32 agentur.

o

průzkumem mezi 2 500 zainteresovanými stranami agentur (viz příloha III),
včetně členů správních rad, úředníků členských států, zástupců odvětví a
spotřebitelských organizací, nevládních organizací a akademické sféry. Seznam
zainteresovaných stran poskytly samy agentury, ale konečný výběr byl proveden
námi, abychom zajistili, aby byly zastoupeny všechny hlavní skupiny
zainteresovaných stran. Obdrželi jsme 1 000 odpovědí.

o

analýzou využívající techniky založené na datech velkého objemu týkajících se
mediálních odkazů na agentury. Tyto údaje shromáždil systém Europe Media
Monitor (EMM) za období mezi lednem 2018 a červencem 2019 (viz příloha IV).
Soubor údajů obsáhl více než 200 000 zpravodajských článků se zmínkou
o agenturách z pocházejících z více než 5 000 různých zpravodajských zdrojů ve
více než 160 zemích.

3

pracovní dokument útvarů Komise SWD(2017) 350.
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o

diskuse u kulatých stolů se zástupci akademické sféry a odborníky z praxe
z Komise, Rady a Parlamentu. Tyto diskuse byly organizovány v červnu a září 2019.
Otevřené pozvání bylo zasláno více než čtyřiceti akademikům a odborníkům
z praxe, kteří mají zkušenosti s řízením agentur EU nebo na toto téma publikovali.
Z nich se diskusí zúčastnilo patnáct. Jako pozorovatel na první diskusi se rovněž
účastnilo GŘ Budget.
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Připomínky
Životní cyklus agentur není flexibilní
Komise při návrhu na zřízení agentury ne vždy jasně zvažuje i alternativy

16 Před zřízením agentury musí Komise posoudit, zda se jedná o nejoptimálnější

řešení, a to v porovnání s alternativami. Těmi jsou provádění úkolů samotnou Komisí,
nebo prostřednictvím mezivládní spolupráce, externího zadání soukromým subjektům
nebo upravením působnosti některé stávající agentury. Optimální řešení by mělo
odrážet potřeby.

17 V souladu s politikou Komise týkající se „zlepšování právní úpravy“4 se pro

iniciativy, u nichž je pravděpodobné, že budou mít významné hospodářské,
environmentální nebo společenské dopady, vyžaduje posouzení dopadů (viz
rámeček 1). Komise by před návrhem na zřízení nové agentury měla formou posouzení
dopadů prokázat přidanou hodnotu této volby. Kvalitu návrhů posouzení dopadů
hodnotí Výbor pro kontrolu regulace (RSB) Komise, přičemž se před tím, než se
s iniciativou může postoupit ke schválení sborem komisařů, se v zásadě vyžaduje jeho
pozitivní stanovisko.

4

Evropská komise, „Bílá kniha o evropské správě“, COM(2001) 428 v konečném znění, a
pokyny pro zlepšování právní úpravy, 2015.
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Rámeček 1
Otázky, na které by hodnocení dopadů mělo dát odpověď:
1)

V čem problém spočívá a proč se jedná o problém?

2)

Proč by měla EU jednat?

3)

Čeho by se mělo dosáhnout?

4)

Jaké jsou možné varianty pro dosažení cílů?

5)

Jaké jsou jejich hospodářské, společenské a environmentální dopady a koho
se tyto dopady budou týkat?

6)

Jaké je vzájemné srovnání možných variant (účinnost, efektivnost a
koherence)?

7)

Jak se bude provádět monitorování a následné zpětné hodnocení?

Zdroj: Evropská komise, pokyny pro zlepšování právní úpravy.

18 Od roku 2004 bylo součástí všech návrhů Komise na zřízení nových agentur a

dalších subjektů – včetně těch na nejnověji založené subjekty EPPO (2017) a ELA (2018)
– i hodnocení dopadů. Výbor RSB udělil k agentuře EPPO kladné stanovisko, když
usoudil, že tato agentura je potřebná a že její úkoly jsou jasně stanoveny. U agentury
ELA však výbor ke svému kladnému stanovisku připojil i výhradu týkající se posouzení
dopadů, neboť to dostatečně jasně neřešilo koherenci mezi ELA a dalšími agenturami
spadajícími do působnosti GŘ EMPL (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ELA), což bylo
označeno jako nedostatek také již v nedávném externím hodnocení 5.

19 Vzniku SRB předcházelo v roce 2012 hodnocení dopadů směrnice o ozdravných

postupech a řešení krize bank. V hodnocení se navrhovalo zřídit kolegia k řešení krize
za pomoci agentury EBA. Nakonec však byla vytvořena nová agentura, která má zajistit
účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu pro řešení krizí a řídit
Jednotný fond pro řešení krizí.

20 Ne vždy je také u agentury zřejmá potřeba autonomie a složitých správních

mechanismů. Týká se to zejména agentury GSA, která má v praxi velmi omezenou
autonomii, neboť jejím hlavním úkolem je využití globálního navigačního družicového

5

Evropská komise, „Externí hodnocení agentur EU v působnosti GŘ pro zaměstnanost:
Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA“, březen 2018.
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systému Galileo na základě pověřovací dohody s Komisí (90 % rozpočtu agentury).
Několik respondentů v průzkumu zdůraznilo, že rozhodovací pravomoci správní rady
GSA jsou tedy omezené. Agentura GSA pověřovací dohodu provádí prostřednictvím
celé řady složitých smluv s odvětvovými partnery a subjekty z veřejného sektoru.

21 Zjistili jsme rovněž příklady, kdy bylo politické rozhodnutí zřídit novou agenturu
přijato ještě před návrhem Komise a před hodnocením dopadů: FRA, EASO a ELA.

Relevantnost a koherence stávajících agentur se dostatečným způsobem
opětovně neposuzuje

22 Důvody pro existenci agentury je zapotřebí v průběhu různých fází jejího

životního cyklu opětovně posuzovat, aby se ověřilo, je-li agentura stále nezbytná
(relevantní) a zda je její působení koherentní s působením ostatních agentur a jejich
partnerských GŘ. Obrázek 5 ilustruje početné vztahy mezi agenturami a generálními
ředitelstvími. Toto opětovné posouzení lze realizovat různými způsoby:
1)

prostřednictvím nezávislého hodnocení výkonnosti agentury;

2)

v rámci širší „kontroly účelnosti“, která se týká celé oblasti dané politiky (viz
bod 27);

3)

prostřednictvím nového posouzení dopadů při revizi zakládajícího nařízení
agentury nebo při udělení nových úkolů agentuře na základě samostatného
nařízení.
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Obrázek 5 – Agentury a další subjekty EU, partnerská generální
ředitelství a tematické oblasti
GŘ

VELKÉ OBLASTI

CEPOL
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Spravedlnost
a vnitřní věci

EMCDDA
eu-LISA
HOME
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Pozn.: GŘ DEFIS je partnerským generálním ředitelstvím agentury GSA od 1. ledna 2020.
Zdroj: data shromážděná EÚD na základě klasifikace dostupné na internetové stránce Komise.
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23 V souladu se společným přístupem by součástí zakládajícího nařízení agentury

mělo být buď „ustanovení o skončení platnosti“, nebo „ustanovení o přezkumu“, které
by Komisi ukládalo povinnost navrhnout změnu či zrušení nařízení v případě, že bude
mít za to, že existence agentury není vzhledem ke svěřeným úkolům již odůvodněna
(viz rámeček 2). Sedm let po společném prohlášení o společném přístupu má ve svém
zakládajícím nařízení „ustanovení o skončení platnosti“ pouze sedm z 37 agentur a 13
jich má „ustanovení o přezkumu“.

Rámeček 2
Společný přístup ke zřizování a rušení agentur
Bod 2–5 společného prohlášení stanoví:
1)

„Rozhodnutí zřídit novou agenturu by mělo vycházet z objektivního
posouzení dopadů všech příslušných variant“.

2)

„Zřizovací akty agentur by měly obsahovat buď ustanovení o skončení
platnosti, nebo ustanovení o přezkumu“.

3)

„Měla by být použita společná a objektivní kritéria pro posouzení jak
možnosti rozpustit agentury, tak možnosti jejich sloučení:
o

sloučení agentur by mělo být zváženo v případech, kdy se jejich příslušné
úkoly překrývají, kdy lze předpokládat synergický efekt nebo
v případech, kdy by agentury mohly být účinnější, pokud by se staly
součástí větší struktury;

o

ukončení činnosti agentury by mohlo být řešením v případě agentur
s nízkou výkonností, ledaže by agentura stále představovala důležité
politické řešení; v tom případě by měla být reformována.“

24 Mezi lety 2015 a 2019 byla revidována zakládající nařízení 13 agentur, ale jen pět

návrhů mělo jako svou součást hodnocení dopadů (úřad BEREC, CEPOL, EASA, ENISA a
ERA). Ve všech pěti případech výbor RSB vyjádřil nakonec pozitivní stanovisko, ale
připojil zároveň jednu či více výhrad. Tři další návrhy vycházely z jiného nedávného
posouzení dopadů či kontroly účelnosti (ACER, EFCA a EFSA). Šest zbývajících návrhů ze
žádného posouzení dopadů nevycházelo: u čtyř z nich šlo o pouhý technický přezkum
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a Eurojust) a jeden návrh měl urgentní charakter
(Frontex), což znamenalo, že k realizaci hodnocení dopadů nebyl dostatek času.

25 Zakládající nařízení tří agentur spadajících do působnosti GŘ EMPL (Cedefop,

Eurofound a EU-OSHA) byla v nedávné době revidována; Komise ve všech případech
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předložila návrhy na revizi nařízení ještě před tím, než jí byla předložena závěrečná
zpráva o společném hodnocení agentur. Přestože Parlament kritizoval absenci
konkrétních návrhů na sloučení nebo společné sídlo agentur působících v souvisejících
oblastech politiky, normotvůrce revizi schválil. Kromě toho byla v roce 2019 právně
zřízena nová agentura (ELA).

26 V průběhu let nedošlo k uzavření, sloučení nebo výrazné změně rozsahu působení

žádné z agentur s výjimkou Evropské agentury pro obnovu, která byla zřízena v roce
1999 a zrušena v roce 2008. V průběhu posledních deseti let Komise při dvou
příležitostech navrhla sloučení agentur z důvodů koherence, ale Parlament k tomu
neudělil souhlas (viz rámeček 3). Situace u agentur EU prudce kontrastuje se stavem
u výkonných agentur Komise. Pokud Komise shledá, že další existence výkonné
agentury není nadále s ohledem na řádné finanční řízení odůvodněná, může
rozhodnout o jejím zrušení. Komise v minulosti pravidelně přesouvala úkoly výkonných
agentur, naposledy v roce 2013.

Rámeček 3
Parlament odmítl návrh Komise na začlenění úřadu BEREC do
agentury ENISA a na sloučení agentur CEPOL a Europol
V roce 2007 bylo v posouzení dopadů vypracovaném Komisí, které bylo součástí
návrhu na zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (který se
v roce 2009 stal úřadem BEREC), navrhováno sloučit agenturu ENISA s tímto
novým úřadem, ale normotvůrce se rozhodl namísto toho vytvořit nový subjekt,
který bude s agenturou ENISA existovat souběžně.
Agentura CEPOL zajišťuje školení pro policisty online i v učebnách a je úzce spjata
s agenturou Europol, což je Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování
práva. Komise v roce 2013 předložila legislativní balíček vycházející z posouzení
dopadů. V něm navrhla z důvodů efektivnosti agentury Europol a CEPOL sloučit.
Parlament tento návrh odmítl.

27 Činnosti agentury EU jsou někdy hodnoceny také v rámci širší kontroly účelnosti

týkající se celé oblasti určité politiky. Mezi lety 2014 a 2019 provedla Komise řadu
kontrol účelnosti v oblastech jako chemické látky, kontrola rybolovu a obecné
potravinové právo. To vedlo ke kodifikaci zakládajícího nařízení EFCA a ke změně
zakládajícího nařízení EFSA.

28 Ve společném přístupu se uvádí, že každá agentura EU by měla být posouzena

jednou za pět let. Komise by měla být odpovědná za organizaci takovéhoto hodnocení

21
a pro každé druhé hodnocení by měla být uplatněna ustanovení o skončení platnosti /
ustanovení o přezkumu.

29 Do souladu se společným přístupem zatím nebyla uvedena zakládající nařízení
několika agentur (viz obrázek 6):
o

Zakládající nařízení CPVO a CdT neobsahují požadavek na hodnocení, zatímco
součástí posledních revizí nařízení pro ACER, ERA, EUIPO a Europol požadavek na
hodnocení je; tyto agentury mají být poprvé hodnoceny v roce 2020 (ERA), 2021
(EUIPO), 2022 (Europol) a 2024 (ACER).

o

Ačkoli ze společného přístupu vyplývá povinnost hodnocení každých pět let,
četnost hodnocení agentur se pohybuje od tří (SRB) do deseti let (EMA).
V některých případech (EIGE, EASO a FRA) rozhoduje o četnosti hodnocení správní
rada. Správní rada agentury FRA rozhodla, že hodnocení se bude provádět jednou
za pět let. Správní rada agentury EIGE se v roce 2019 rozhodla odložit plánované
hodnocení o dva roky a použít příslušný rozpočet k jiným účelům.

o

Některé agentury (EIGE a FRA) či jejich správní rady (EASO, ECDC a EFCA) stále
organizují svá vlastní hodnocení namísto hodnocení řízených Komisí, jak to
předepisuje společný přístup.

Obrázek 6 – Agentury a další subjekty EU, u nichž se externí hodnocení
neprovádějí jednou za pět let
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Zdroj: EÚD.
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30 Někdy se odklad hodnocení, snížení jeho rozsahu nebo jeho nahrazení

hodnocením dopadů provedeným Komisí odůvodňuje plánovanými změnami
v mandátu agentury. Například agentura EASA omezila rozsah svého hodnocení z roku
2018 pouze na proces plánování. Jako důvod udávala, že revize jejího zakládajícího
nařízení provedená Komisí zahrnovala i hodnocení dopadů, ačkoli zakládající nařízení
jasně stanovuje plné hodnocení.

31 S výjimkou hodnocení agentur, které spadají do působnosti GŘ EMPL, a agentur

evropského dozoru je výkonnost všech agentur hodnocena individuálně. V případech,
kdy ve stejné oblasti politiky působí několik agentur, by bylo alternativou použít na
posouzení koherence a relevantnosti jejich činností a příspěvku k realizaci dané politiky
průřezová hodnocení výkonnosti (nebo kontroly účelnosti). Tento postup je uplatňován
v USA a Austrálii (viz příloha V).

32 V oblasti výzkumu Komise nikdy komplexně neposuzovala koherenci EIT

s výkonnými agenturami fungujícími v rámci programu Horizont 2020. Jak EIT, tak tyto
výkonné agentury poskytují výzkumné granty. Výkonné agentury jsou hodnoceny
individuálně a častěji (jednou za tři roky).

Agentury jsou vystaveny riziku nedostatečných lidských a finančních
zdrojů

33 Pro každý subjekt jsou nezbytné přiměřené lidské a finanční zdroje, aby mohl

dosahovat svých cílů. Většina agentur je převážně financována z rozpočtu EU. Osm
agentur (EUIPO, CPVO, CdT, EMA, EASA, ECHA, ESMA a od roku 2019 také ERA) je plně
či částečně financováno z poplatků nebo z cen účtovaných za poskytované služby. SRB
je plně financován z příspěvků z daného odvětví. EBA, EIOPA a ESMA jsou částečně
financovány z příspěvků od příslušných vnitrostátních orgánů. V rámečku 4 se
vysvětluje rozhodovací proces týkající se ročního rozpočtu a plánu pracovních míst
agentur.
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Rámeček 4
Rozpočty a plány pracovních míst agentur
o

Pro všechny agentury s výjimkou tří, které se financují plně z vlastních zdrojů
(EUIPO, CPVO a SRB):
Dotace Komise je součástí souhrnného rozpočtu EU, a je tedy navrhovaná
Komisí a schvalovaná rozpočtovým orgánem (tj. Evropským parlamentem a
Radou). Komise také rozpočtovému orgánu (tj. Evropskému parlamentu a
Radě) navrhuje plán pracovních míst pro každou agenturu na nadcházející rok
a tento rozpočtový orgán ho schvaluje.
Kromě toho správní rada každé agentury (nebo její ekvivalent) schvaluje jak
rozpočet (výkaz příjmů a výdajů), tak plán pracovních míst.

o

Rozpočet a plán pracovních míst uvedených tří agentur, které se financují
plně z vlastních zdrojů, schvaluje jejich správní rada (či její ekvivalent) nebo
rozpočtový výbor na základě návrhu výkonného ředitele nebo předsedy.

34 V průběhu minulého desetiletí byly mnohé agentury pověřeny normotvůrcem

nebo Komisí vykonáváním dodatečných úkolů. To proběhlo prostřednictvím celé škály
nástrojů:
o

revizí jejich zakládajících nařízení;

o

přijetím nové legislativy (např. v případě ACER, ECHA, EMA, eu-LISA, Frontex);

o

podpisem dohod o poskytování služeb nebo pověřovacích dohod mezi agenturou
a Komisí (EEA, Frontex, Europol, EASO atd.).

35 Zjistili jsme, že když Komise agentury pověřuje novými úkoly, navrhuje jim

většinou jen omezené dodatečné lidské zdroje. Výjimkami jsou agentura Frontex a
v menší míře také EASO, které působí v prioritních oblastech. V roce 2013 bylo
meziinstitucionální dohodou navíc stanoveno obecně platné snížení počtu pracovníků
o 5 % ve všech orgánech a agenturách EU v průběhu pěti let. Jelikož toto se ale nově
zřizovaných agentur netýkalo a stávajícím agenturám bylo pro nové úkoly povoleno
získat dodatečná pracovní místa, celkový počet míst v agenturách v období 2013– 2017
přesto narostl, a to o 13,7% 6.

6

Rychlý přezkum EÚD týkající se 5% snížení počtu pracovních míst, 2017.
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36 Příjmy většiny agentur financovaných částečně z vlastních zdrojů (EMA, EASA

atd.) zpravidla rostou úměrně jejich pracovnímu zatížení, avšak o počtu jejich
pracovníků rozhoduje Komise, takže tento počet růst nemusí. Například pracovní
zatížení agentury EMA v souvislosti s poplatky vzrostlo mezi lety 2014 a 2018 o 31 %,
ale počet jejích pracovníků klesal 7. Obzvláště velkým problémům čelí agentura ECHA,
jež nemá opakující se příjem a jejíž příjmy z poplatků se obtížně plánují.

37 I v případech, kdy jsou pracovní místa k dispozici, měla řada agentur problémy

s najímáním a udržením pracovníků. Agentura Frontex v poslední době získala řadu
nových pracovních míst, ale měla potíže s najímáním všech nezbytných pracovníků a
v letech 2018 a 2019 vykazovala vysokou míru neobsazenosti pracovních míst. EASO
má se získáváním zaměstnanců setrvalý problém a míra neobsazenosti jejích
pracovních míst je soustavně vysoká. V GSA je obtížné najít pracovníky s potřebnými
odbornými znalostmi. Značnou překážkou pro najímání pracovníků jsou také nižší
platové balíčky v určitých členských státech.

38 Z našeho průzkumu mezi zainteresovanými stranami vyplynula jasná souvislost

mezi přiměřeností zdrojů agentury a její výkonností. Téměř polovina respondentů
nesouhlasila s tvrzením, že „agentura má dostatečné lidské zdroje“, ale mezi
jednotlivými agenturami jsme zaznamenali velké rozdíly. Více než 75 %
zainteresovaných stran agentur ACER a ENISA nesouhlasilo nebo rozhodně
nesouhlasilo, zatímco u zainteresovaných stran SRB, EUIPO, Frontex a EFCA to bylo
méně než 25 % respondentů. I když se většina respondentů domnívá, že většina
agentur svůj mandát úspěšně plní, u čtyř agentur, kde jsme zaznamenali nedostatek
zdrojů (ACER a ENISA) nebo potíže s najímáním nových pracovníků (EASO a Frontex),
byly názory jasně odlišné (podrobné výsledky průzkumu obsahuje příloha III).

39 V reakci na nedostatek pracovních míst nebo národních odborníků agentury stále
ve větší míře externě zadávají klíčové úkoly soukromým dodavatelům. Mohou se na
nich pak stát závislými. V roce 2018 zaměstnávaly všechny agentury dohromady
přibližně 1 500 konzultantů IT a dočasných pracovníků. To s sebou nese rizika pro
případy, kdy není k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků na vykonávání
dohledu nad prací dodavatelů. Příklady jsou agentury EASO, eu-LISA, EMA a GSA.
Vzhledem ke složitému právnímu rámci pro využívání externích pracovníků, který se
navíc v různé míře mezi jednotlivými členskými státy liší, existuje také riziko soudních

7

EMA, konsolidovaná výroční zpráva o činnosti za rok 2018, bod týkající se zdůraznění
skutečnosti.
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sporů a poškození dobrého jména. Toto riziko jsme zjistili u úřadu BEREC, CPVO, EASO,
ESMA, EUIPO, EBA, EIOPA, EIGE, EMCDDA a SRB 8.

Rámeček 5
Příklady agentur, jejichž kritické funkce jsou závislé na externích
dodavatelích
EASO a je závislá na spolupráci členských států a vysílání národních odborníků.
Jelikož je k dispozici dáváno málo národních odborníků, představovali v roce 2018
dočasní pracovníci 43 % všech odborníků působících v Řecku a 59 % v Itálii.
eu-LISA zadává externě většinu práce na citlivých projektech IT, které jsou součástí
její hlavní činnosti, omezenému počtu dodavatelů.
EMA byla Parlamentem a Radou pověřena úkolem provádět dvě nová nařízení
týkající se vývoje a spuštění dvou celoevropských informačních systémů. Z důvodu
nedostatku interních odborníků využila agentura konzultanty, čímž ale ztratila
plnou kontrolu nad vývojem a realizací projektu.
Po výzvě k soutěžnímu dialogu udělila v roce in 2016 agentura GSA zakázku na
provoz a služby systému Galileo stejnému soukromému společnému podniku,
který je poskytoval od roku 2010 na základě dohody s Evropskou kosmickou
agenturou. Platnost stávající smlouvy by mohla vypršet až v roce 2026.

40 Správní rady několika agentur poukázaly v posledních letech na riziko omezených

zdrojů. Správní rada Europolu například v roce 2019 uvedla, že stávající odhadovaný
roční rozpočet ve výši 123,7 milionu EUR „[…] do roku 2027 není pro Europol
dostatečný, aby mohl plně provádět svou misi, a to zejména s ohledem na nutný vývoj
řízení informací a poskytování nepřetržité a vysoce kvalitní operační podpory členským
státům“ 9. Dalšími příklady jsou ACER, EEA a EMA (viz rámeček 6).

8

Viz též výroční zpráva EÚD o agenturách za rok 2018.

9

Analýza a posouzení konsolidované výroční zprávy o činnosti Europolu za rok 2018.
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Rámeček 6
Nedostatek zdrojů v agentuře ACER vede k restriktivnímu výkladu
jejího mandátu
Ve své konsolidované výroční zprávě o činnosti za rok 2018 uvedla agentura ACER
dlouhý seznam úkolů, u nichž z důvodu nedostatku pracovníků musela snížit
prioritu jejich plnění. Agentura zdůraznila, že má pro řádné plnění svého mandátu
nedostatek pracovníků pro oblast dozoru nad trhem (týká se to zejména
monitorování velkoobchodního trhu v rámci nařízení REMIT).
Náš průzkum mezi zainteresovanými stranami potvrdil, že agentura ACER snížila
úroveň svého dozoru nad energetickými trhy.

Proces ročního plánování je dlouhý a není vhodný pro rychle se měnící
prostředí

41 V souladu s pokyny Komise připravují agentury každoroční jednotné programové

dokumenty, které spojují roční pracovní program s tříletým průběžným plánem. Za
vypracování každého jednotného programového dokumentu má odpovědnost výkonný
ředitel agentury a dokument je po zohlednění připomínek od Komise schvalován
správní radou. Mnohé agentury navíc strategicky plánují ještě na delší období (často
pětileté), jak to vyžaduje jejich zakládající nařízení.

Rámeček 7
Frontex se potýká s opakovaně nízkým plněním rozpočtu
u návratových operací
Více než 10 % rozpočtu agentury Frontex je vyčleněno na návratové operace
migrantů (v roce 2018 se jednalo o 53,8 milionu EUR). V období 2016– 2018
plánovaný rozpočet na tyto operace soustavně přesahoval potřeby. Počet
skutečných návratů (200 000) neustále zaostával za počtem rozhodnutí
o navrácení (500 000). Členské státy mají také možnost realizovat návratové
operace na národní úrovni s finanční podporou z Azylového, migračního a
integračního fondu (AMIF), které řídí partnerské generální ředitelství Frontexu GŘ
HOME.
Rozdíl mezi celkovým původním rozpočtem Frontexu a skutečnými výdaji v roce
2016 činil 10,3 %, v roce 2017 to bylo 8,9 % a v roce 2018 pak 11,3 %.
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42 Roční plánovací cyklus, jehož výsledkem je schválení jednotného programového

dokumentu, je velmi dlouhý. Návrh první verze se vytváří přibližně 18 měsíců před
začátkem plánovacího období. To je obzvláště náročné pro agentury, které fungují ve
velmi měnícím se prostředí (jako například EASO, Frontex a SRB) (rámeček 7),
z hlediska tak dlouhodobého plánování jejich rozpočtu a operací. Některé další
agentury (např. eu-LISA) čelí podobným problémům v důsledku právní nejistoty, když
jsou novými právními předpisy pověřeny dodatečnými úkoly (rámeček 8). Navzdory
těmto specifickým případům mohou všechny agentury mít přínos z kratšího
plánovacího cyklu.

Rámeček 8
eu-LISA: případová studie o výzvách pro nově založenou agenturu
Agentura eu-LISA byla zřízena v roce 2011 a byla pověřena provozním řízením
rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
V následujících letech byla pověřována odpovědností za neustále rostoucí počet
rozsáhlých informačních systémů, s cílem využít synergie mezi jednotlivými
systémy.
Vzhledem k tomu, že nařízení stanovují pro zprovoznění těchto systémů krátké
lhůty, agentura eu-LISA musí zahájit přípravu dlouho před přijetím těchto nařízení.
Poněvadž často dochází při přijímání těchto nařízení ke zpoždění, některé rozpočty
byly dány k dispozici ještě před dokončením příslušného právního základu. To
komplikuje plánování agentury eu-LISA, hlavně pak proto, že Komise vyžaduje, aby
všechny agentury předkládaly návrh svých jednotných programových dokumentů
v lednu roku před zahájením plánovacího období, a vyžaduje si to kreativní
rozpočtová řešení.

43 Roční a víceleté plánovací a rozpočtové cykly vycházejí zpravidla z úkolů, rozpočtu

a zdrojů každé agentury v předchozím roce. Tradičně dochází pouze k omezenému
přehodnocování ročních potřeb a potenciálních úspor. Agentury neměly povinnost
opakovaně a podrobně odůvodnit zdroje, které pro každou z plánovaných činností
potřebují. Komise očekává, že používání jednotného programového dokumentu, jak to
stanoví nové rámcové finanční nařízení a související sdělení Komise z roku 2020,
umožní podrobnější přezkum vyvíjejících se potřeb. To by mělo poskytnout informace
pro posouzení zdrojů (zvýšení/snížení a/nebo přesun zdrojů) v kontextu přípravy na
budoucí víceletý finanční rámec (VFR). Vzhledem k tomu, že k tomuto novému vývoji
došlo částečně až v době po ukončení naší auditní práce a že jeho pravděpodobný
dopad se projeví až od roku 2021, neposuzovali jsme, zda tento nový rámec již vedl ke
zlepšení a posílení hodnocení ročních rozpočtových potřeb agentur.

28

Potenciál agentur coby center
odborných znalostí a vytváření sítí není
plně využit
Složení správní rady ne vždy umožňuje efektivně přijímat rozhodnutí

44 Zatímco výkonné agentury jsou řízeny menším řídicím výborem, který zpravidla

tvoří pět členů zastupujících generální ředitelství Komise, mají agentury mnoho členů
správní rady zastupujících celou škálu zájmů. Tito členové zastupují mimo jiné členské
státy, Komisi, občanskou společnost a příslušná odvětví. Jejich složitější správní
struktura má za cíl sladit jednotlivé zájmy a najít společné pole pro „unijní“ řešení.
V tomto smyslu agentury rovněž fungují jako centra odborných znalostí a vytváření sítí.

45 Správní rada agentury je jejím nejvyšším interním správním orgánem (ačkoli se

její přesný název může v jednotlivých agenturách lišit – „rada orgánů dohledu“,
„administrativní výbor“ atd.). Správní rada má dozorčí úlohu s obecnou odpovědnosti
za strategické, rozpočtové a plánovací záležitosti, za jmenování výkonného ředitele a za
monitorování výkonnosti agentury.

46 Členské státy mohou prostřednictvím svého většinového zastoupení ve správních

radách významně ovlivňovat jak strategii, tak operace agentury. Zvláště v případech,
kdy operační a politické potřeby vyžadují, aby členské státy úzce spolupracovaly
v politicky citlivých oblastech, má Rada motivaci přenést pravomoci na agenturu EU a
spíše než na Komisi. Členové správní rady zastupující členské státy však nemají mandát
zavazovat svou vládu, a nemohou tudíž zaručit spolupráci svého členského státu na
provádění rozhodnutí přijatých agenturou (viz též body 71–74).

47 Správní radu většiny agentur tvoří jeden zástupce za každý členský stát a jeden či
více členů rady z Komise. V sedmi správních radách figurují i hlasující členové
jmenovaní Parlamentem: ACER, ECDC, ECHA, EEA, EMA, EMCDDA a EUIPO.

48 Většina správních rad má tedy 30–35 členů, jak ilustruje obrázek 7. Agentury

spadající do působnosti GŘ EMPL (Cedefop, Eurofound a EU-OSHA) jsou „tripartitní“ –
každý členský stát vysílá jednoho zástupce organizace zaměstnavatelů, jednoho
organizace zaměstnanců a jednoho zástupce vlády. Správní rady těchto agentur (a také
agentury CdT) mají tedy až 90 členů, což ztěžuje rozhodovací proces a vytváří výrazné
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správní náklady. EIGE, EIT a (do roku 2021) EFSA mají menší počet členů správní rady.
Také stupeň zapojení jednotlivých členů správní rady se ve většině agentur výrazně liší.

Obrázek 7 – Hlasující členové správních rad
CELKEM
ACER (*)
Úřad BEREC
CdT
Cedefop
CEPOL
CPVO
EASA
EASO
EBA
ECDC
ECHA
EEA
EFCA
EFSA (**)
EIGE
EIOPA
EIT
ELA
EMA
EMCDDA
EMSA
ENISA
ERA
ESA
ESMA
ETF
EUIPO
eu-LISA
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
GSA
SRB
Evropská komise
Členské státy
Evropský parlament
Rada Evropy
Další agentury EU
Odvětvové organizace / organizace zaměstnavatelů
Organizace zaměstnanců
Ostatní členové
(*) Správní rada ACER.
(**) EFSA. Novou správní radu (2021) bude tvořit 35 hlasujících členů, z nichž 27 zastupuje
členské státy, 2 Evropskou komisi, 2 Evropský parlament, 1 spotřebitelské organizace, 1
ekologické nevládní organizace, 1 organizace zemědělců a 1 odvětvové organizace.

Zdroj: EÚD.
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49 Jak jsme zdůraznili již v předchozích zvláštních zprávách10, struktura správních rad

sice zajišťuje, aby byly zohledněny jednotlivé národní zájmy, ale může zároveň při
rozhodování agentury komplikovat celounijní perspektivu (rámeček 9). Vliv Komise
však jde v praxi daleko za její hlasovací práva ve správní radě, neboť Komise má
odpovědnost za návrh rozpočtu a plánu pracovních míst většiny agentur (kromě těch,
jež jsou plně financovány z poplatků).

Rámeček 9
Rada orgánů dohledu EBA, EIOPA a ESMA
U třech evropských orgánů dohledu je nejvyšším rozhodovacím orgánem rada
orgánů dohledu. Tvoří ji předsedové vnitrostátních příslušných orgánů
vykonávajících dozor nad finančními institucemi v každém členském státě a
společně s nimi a bez hlasovacích práv jeden zástupce z ECB (pro EBA) a dvou
dalších orgánů dohledu, Komise a ESRB.
Toto složení podněcuje spolupráci mezi evropskými a národními orgány dohledu.
V tomto smyslu se zdá vhodná pro tvorbu pravidel těchto orgánů dohledu, ale
méně již pro jejich roli v oblasti dohledu. Tyto tři orgány dohledu mají také
povinnost zajistit jednotné uplatňovaní právně závazných aktů EU a v případě
potřeby také iniciovat postup při porušení práva Unie (článek 17 nařízení o EBA).
Tento mechanismus se však v praxi využívá velmi zřídka, a to kvůli neochotě
národních orgánů dozoru iniciovat sankce vůči svým protějškům. Několik
respondentů v průzkumu zdůraznilo, že selhání postupu při porušení práva Unie je
jasně ilustrován tím, jak agentura EBA nepřijala doporučení v dánsko-estonském
případu praní špinavých peněz.

Rozpočtové orgány vyvozují odpovědnost agentur za finanční záležitosti
a otázky souladu s předpisy, ale výkonnost je až druhotné hledisko

50 Rozpočtový orgán EU (Parlament a Rada) má u většiny agentur odpovědnost za

každoroční udělování absolutoria za jejich účetní závěrky. Tradičně se zaměřuje na
finanční otázky a otázky souladu s předpisy a výkonnosti agentur věnuje jen omezenou
pozornost.

10

Např. zvláštní zpráva č. 10/2019: „Celounijní zátěžové testy pro banky: bylo poskytnuto
zatím největší množství informací o bankách, ale jsou zapotřebí větší koordinace a větší
zaměření na rizika“.
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51 Výbory Parlamentu pro odvětvovou politiku vykonávají dohled nad operacemi

agentur na vysoké úrovni, zejména prostřednictvím slyšení s jejich výkonnými řediteli a
projednávání jejich výročních zpráv. Výbory Parlamentu pro odvětvovou politiku
rovněž zasílají stručná stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu jako vstupní
informace pro postup udělování absolutoria, ale skutečné shromažďování a analýza
údajů o výkonnosti jsou velmi omezené a týkají se jen jednotlivých agentur.

52 Rada a její pracovní skupiny vyvozují za výkonnost agentur odpovědnost hlavně
vůči partnerským GŘ daných agentur.

Obrázek 8 – Hlavní aktéři a dokumenty v ročním cyklu výkonnosti
VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTUR

EVROPSKÝ PARLAMENT
A/NEBO RADA

PŘIJÍMÁ

EVROPSKÝ
ÚČETNÍ DVŮR

Základní nařízení
(mandát)

(ZPĚTNÁ VAZBA)

UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA

SLOŽENÍ
PROGRAMOVÉ
DOKUMENTY

SPRÁVNÍ RADA

ODPOVÍDÁ

PŘIJÍMÁ

VÝROČNÍ VYKAZOVACÍ
DOKUMENTY

Roční rozpočet
JEDNOTNÝ PRORAMOVÝ
DOKUMENT
SOUHRNNÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI

K NÁVRHU
VYJADŘUJE
PŘIPOMÍNKY
A/NEBO VYDÁVÁ
STANOVISKO

EVROPSKÁ
KOMISE

JMENUJE
PROVÁDÍ

VÝKONNÝ ŘEDITEL

Roční rozpočet
Roční pracovní program

Zdroj: EÚD.

53 Veřejná kontrola nad agenturami financovanými z vlastních zdrojů (tj. EUIPO,

CPVO a SRB, který rovněž řídí jednotný fond pro řešení krizí (SRF), jenž obdržel na
příspěvcích 7,8 miliardy EUR, což ke konci roku 2019 zvýšilo jeho celková aktiva na 33
miliardy EUR) je ještě omezenější. Ačkoli tyto agentury vykonávají veřejný mandát,
který jim byl svěřen právními předpisy EU, jsou odpovědné hlavně členům své vlastní
správní rady 11, kteří jim udělují každoroční absolutorium, a vůči Evropskému
parlamentu pak jen neformálně. Kromě toho zejména EUIPO naakumuloval velké
přebytky, neboť jeho příjmy z poplatků a plateb často přesahovaly jeho výdaje. K těmto
aspektům jsme vyjádřili připomínky ve stanoviscích zveřejněných v roce 2019, která se
11

Rozpočtový výbor v EUIPO; u SRB jeho výbor na svém plenárním zasedání; v případě CPVO
jeho správní rada.
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týkala návrhů na finanční nařízení CPVO a EUIPO 12. V jiných jurisdikcích se přístup liší
od přístupu v EU (viz obrázek 8). Například Kongres USA je orgánem udělujícím
absolutorium pro všechny finančně soběstačné agentury ve Spojených státech.

Agentury podávají více zpráv o aspektech výkonnosti, ale jejich
příspěvek k plnění politik EU a spolupráci není jasně měřen ani sdělován
občanům
Agentury poskytují informace o výkonnosti pravidelně, ale tyto informace nejsou
vždy relevantní

54 Zainteresované subjekty agentur potřebují jak kvalitativní, tak kvantitativní

informace o výkonnosti. Ty jsou jim předkládány prostřednictvím konsolidované
výroční zprávy o činnosti a dalších dokumentů. Kromě výročních zpráv mnoho agentur
(např. EUIPO, ETF, EFSA) předkládá ještě četnější informace mající formu informačních
přehledů, čtvrtletních zpráv atd. Některé s těchto informací jsou jen pro vnitřní
potřeby, ale jiné se zveřejňují.

55 Většina agentur zavedla sestavování rozpočtu podle činností. Znamená to, že

přidělují zdroje a/nebo alokují náklady podle činností. Několik agentur (EASA, ESMA,
ETF, EUIPO, eu-LISA) učinilo velký pokrok směrem k řízení podle činností, což s sebou
nese pravidelnou aktualizaci informačních přehledů spojujících rozpočtové informace a
informace o výkonnosti (viz příloha VI). Zatímco agentury EASA a ESMA plně vypočetly
náklady služeb, které jsou základem účtovaných poplatků, jsou poplatky ostatních
agentur stanoveny v jejich nařízeních.

56 Agentury rovněž měří výkonnost prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti

(KPI). Komise v roce 2015 vydala pro ředitele agentur pokyny k těmto klíčovým
ukazatelům výkonnosti 13. Ukazatele používané v praxi se týkají zejména plnění ročního
pracovního programu agentury a rozpočtu a řízení lidských zdrojů. Neumožňují však
hodnocení výsledků ani efektivnosti a účinnosti agentury při plnění jejího mandátu.

57 Většina agentur rovněž vytvořila operační cíle a související ukazatele a cíle

výkonnosti. Většina z těchto ukazatelů měří spíš výstupy a nikoli výsledky nebo dopady.
Některé agentury (EASO, EMSA, EFSA, Frontex atd.) vykazují hodnoty o více než 100
ukazatelích, z nichž mnohé jsou velmi podrobné a konkrétní a nepodávají žádné
informace o celkové výkonnosti. V jednotném programovém dokumentu nebo
12

Stanovisko EÚD č. 1/2019 a č. 3/2019.

13

SWD(2015) 62 final, 13. 3. 2015.
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konsolidované výroční zprávě o činnosti není častokrát jasně stanovena vazba mezi
ukazateli a cíli politiky.

58 Řada agentur, které mají více operační a/nebo na podnikání zaměřený charakter,
používá užitečnější ukazatele, které měří jejich příspěvek k plnění politik EU. Například
eu-LISA má ukazatele výsledků pro disponibilitu a reakční dobu svých rozsáhlých
informačních systémů. EASA je jednou z mála agentur, které mají jasný ukazatel
dopadů: počet úmrtí při haváriích letadel v EU. EUIPO má ukazatele posuzující
včasnost, kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb.

59 Meziroční srovnání je často obtížné, neboť ukazatele se mohou mezi roky měnit a
jen málo konsolidovaných výročních zpráv o činnosti zmiňuje výsledky z minulých let.
Výstupy jsou maximálně porovnány s vlastím cílem agentury v jednotném
programovém dokumentu.

60 Vzhledem k rozmanitosti agentur není možno porovnávat jejich výkonnost ani

klíčové ukazatele výkonnosti. Je rovněž velmi obtížné srovnávat efektivnost agentur,
které si nejsou podobné. V žádné zprávě agentury není obsaženo srovnání
s podobnými národními nebo mezinárodními subjekty.

61 Při našem přezkumu provedeném v roce 201914 jsme zjistili, že některé agentury

rovněž shromažďují informace týkající se udržitelnosti, ale tyto informace jsou často
jen kusé a neúplné. Podávání zpráv o udržitelnosti spočívá v měření, zveřejňování
informací a vyvozování odpovědnosti vůči interním a externím zainteresovaným
stranám ohledně výkonnosti organizace při naplňování cíle udržitelného rozvoje. Zjistili
jsme, že takovouto zprávu zveřejňuje jen jediná agentura, EUIPO.
O příspěvku agentur k politikám a spolupráci je v médiích jen omezené povědomí a
média je omezeně sledují

62 Agentury EU mají významný vliv na tvorbu politik a rozhodnutí v oblastech, které

mají zásadní význam pro každodenní život občanů EU. Mohou fungovat také jako
přední aktéři při řešení krizových situací a dlouhodobých společenských problémů.
Kromě toho, že agentury podávají zprávy o své výkonnosti jen v omezené míře, je
omezená také viditelnost jejich příspěvku (ať již kladného, nebo záporného) v médiích.
Velmi málo zpravodajských článků v naší analýze dat obsahovalo kvalitativní informace

14

Přezkum č. 7/2019: Podávání zpráv o udržitelnosti: hodnocení orgánů a agentur EU

34
o příspěvku agentur k plnění politik EU a spolupráci nebo o jejich vlivu na rozhodování
jménem členských států, odvětví a občanů.

63 V období mezi lednem 2018 a červencem 2019 byly hlavními agenturami ve

zpravodajství Europol a Frontex, které figurovaly ve více než 40 % všech námi
analyzovaných článků (obrázek 9). Po nich následovaly EFSA, EASA, EMA a ECDC. Na
těchto šest agentur společně připadaly dvě třetiny článků. Všechny tyto agentury
působí v oblasti bezpečnosti a/nebo ochrany, které přitahují největší pozornost
veřejnosti. Některé agentury (např. EMA) se ve sledovaném období v médiích
objevovaly více či méně pravidelně, zatímco zmínky o jiných se vyskytovaly jen
koncentrovaně a v souvislosti s konkrétními incidenty či událostmi (viz obrázek 3
a obrázek 4 v příloze IV). Havárie letounu Boeing 737 MAX například exponenciálně
v mediích zvýšily přítomnost agentury EASA. Zvýšený výskyt agentury EFSA ve
zpravodajství zase souvisel s glyfosátovou krizí a agentuře EUIPO byla věnována
pozornost po rozsudku týkajícím se ochranné značky Adidas.
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Obrázek 9 – Zpravodajské články podle jednotlivých agentur nebo
dalších subjektů EU
Europol

46 562

Frontex

46 245

EFSA

18 067

EASA

14 998

EMA

14 806

ECDC

10 215

Eurojust

8 781

EBA

7 320

EUIPO

5 782

ESMA

5 278

EMCDDA

3 821

EEA

3 641

SRB

2 879

EASO

2 226

ECHA

2 132

ENISA

1 977

EIOPA

1 904

FRA

1 515

EIGE

1 172

CEPOL

900

EUROFOUND

876

eu-LISA

839

EIT

765

EMSA

747

Cedefop

617

ACER

584

EU-OSHA

534

GSA

300

EFCA

299

ETF

206

Úřad BEREC

193

CdT

133

ERA

74

CPVO
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Zdroj: Sestaveno EÚD na základě agregovaných údajů v systému EMM za období od ledna 2018 do
července 2019.

64 Největší počet zpravodajských článků o své vlastní činnosti zveřejnila ECDC, po níž

následují EMA a EMSA. Mezi úkoly těchto tří agentur patří šíření informací o veřejném
zdraví a bezpečnosti. Většina ostatních agentur se v médiích vyskytovala jen zřídka,
ačkoli u některých je zvyšování povědomí veřejnosti součástí jejich mandátu. Na rozdíl
od agentur, které působí v oblasti bezpečnosti a ochrany hranic (Frontex, Europol),
měla agentura EASO, která podporuje členské státy v azylových otázkách, ve
zpravodajských článcích analyzovaných EMM menší zastoupení.
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Spolupráce mezi agenturami a jinými národními, unijními nebo
mezinárodními subjekty funguje zpravidla (s několika výjimkami) dobře
Z výsledků průzkumu vyplývá, že některé agentury musí spolupráci zlepšit

65 Většina (80 %) zainteresovaných stran, kterých jsme se v průzkumu dotazovali,

má za to, že spolupráce mezi agenturami a jinými národními, unijními nebo
mezinárodními subjekty funguje obecně dobře. Mezi jednotlivými agenturami však
jsou jasné rozdíly. Třetina respondentů se domnívá, že například u následujících
agentur jsou ve vztahu k některým z jejich partnerů zapotřebí významná zlepšení:
o

ENISA a GSA směrem k členským státům, ostatním agenturám a na mezinárodní
úrovni,

o

ERA směrem ke Komisi a členským státům,

o

EMA směrem ke Komisi,

o

EASA směrem k členským státům.

Agentury těsně spolupracují se svými partnerskými GŘ v Komisi, ale mají jen
omezený podíl na jednání o rozpočtu a při revizi právních předpisů

66 Většina agentur nemá rozhodovací pravomoci (viz rámeček 10), avšak některé

(např. ECDC, ECHA, EFSA, EMA a ERA) vypracovávají vědecká stanoviska, která tvoří
základ pro rozhodnutí Komise. Několik agentur (např. ACER, CPVO, EASA, EUIPO, EPPO
a v některých oblastech i ECHA) má pravomoc přijímat rozhodnutí.
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Rámeček 10
Meroniho doktrína a delegace pravomocí na agentury
Judikatura ve věci Meroni 15 omezuje přenesení pravomocí EU na agenturu na
jasně definované výkonné pravomoci, které musí zcela předmětem dozoru ze
strany pověřujícího orgánu. Pověření navíc musí mít formu „výslovného
rozhodnutí“ a musí být nutné pro provádění úkolů stanovených Smlouvami. Jeho
součástí nemohou být „diskreční“ pravomoci do takové míry, která by umožnila
vykonávání skutečné ekonomické politiky implikující širokou diskreční pravomoc,
což skutečný přenos odpovědností znamená.
Většina agentur nemá diskreční rozhodovací pravomoci. V oblasti zdraví například
agentury (jako EMA a EFSA) posuzují rizika, avšak řízení rizik je odpovědností
Komise, která obvykle přijímá formální rozhodnutí o schválení.
V posledních letech byla Meroniho doktrína vyjasněna, což umožnilo přenášet
některé přesně vymezené regulační či intervenční pravomoci, které mohou být
předmětem soudního přezkumu. Některé agentury s úlohou regulovat jednotný
trh, jako např. EASA, EUIPO a ESMA, mají pravomoci přijímat určitá rozhodnutí na
základě odborného posouzení a kritérii (stanovených v legislativních aktech,
aktech v přenesené pravomoci a regulačních aktech) bez předchozího formálního
schválení Komisí 16.

67 Komise provádí dozor nad činnostmi agentur prostřednictvím své přítomnosti ve

správních radách, účastí na programovacím a plánovacím cyklu (vydává formální
stanoviska k návrhům jednotného programového dokumentu) a také formou velkého
počtu pravidelnějších kontaktů mezi partnerskými GŘ a „jejich“ agenturami. Pro
všechny agentury s výjimkou těch, které se financují z vlastních zdrojů 17, je statutárním
interním auditorem útvar interního auditu Komise (IAS). IAS provádí audit vybraných
oblastí, které jsou pro dané agentury relevantní, a to na základě individuálních,
víceletých a na riziku založených strategických plánů auditu. Svou zprávu podává
příslušným výkonným ředitelům a správním radám agentur.

68 Podíl agentur na revidování svých zakládajících nařízení a dalších klíčových

právních předpisů pro jejich oblast působení je většinou omezený. V důsledku toho

15

Věci 9/56 a 10/56, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche v. Vysoký úřad, [1957-58] Sb. rozh.
133.

16

Věc C-270/12, Spojené království v. Parlament a Rada, 2014.

17

CPVO, EUIPO, a SRB.
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Komise při přípravě legislativních návrhů jejich odborné znalosti ne vždy využívá
optimálně.

69 Partnerská GŘ jednají o plánu pracovních míst svých agentur a o příspěvcích EU

s GŘ BUDG před tím, než jsou tyto plány začleněny do návrhu rozpočtu Komise
předkládanému Parlamentu a Radě. Agentury většinou nemají přímý kontakt s GŘ
BUDG a o postupu rozpočtových jednání dostávají jen řídké informace, což může mít
negativní dopad na jejich operativní plánování.

70 Některé agentury mají chronický nedostatek zdrojů, zatímco jiné nejsou schopny

svůj rozpočet v rámci ročního programovacího cyklu využít. Například agentura Frontex
získala od roku 2017 na základě politické dohody značné dodatečné zdroje. Nezjistili
jsme žádné důkazní informace o tom, jak byl stanoven dodatečný rozpočet Frontexu a
potřeby jeho pracovníků. V případě agentury EU-OSHA jsme již v minulosti
upozorňovali na opakující se přenosy významného objemu rozpočtových prostředků
z jednoho roku do dalšího 18. U EU-OSHA konstatujeme, že míry rušení prostředků
u přenosů byly dosud nízké. Velké objemy přenosů však obvykle vedou k rizikům
z hlediska řádného finančního řízení zdrojů.
Spolupráce s členskými státy má klíčový význam, ale ne vždy probíhá hladce

71 Členské státy hrají aktivní úlohu při provádění většiny pracovních programů
agentur. Například:
o

Frontex, EASO a eu-LISA poskytují aktivní podporu členským státům, které jsou
hlavními vstupními body do EU pro migranty a žadatele azyl.

o

eu-LISA provozuje centrální složku celé řady rozsáhlých informačních systémů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, které jsou propojeny s národními
systémy 19.

o

Mnoho agentur (jako např. EEA, EFSA, EMCDDA, EUIPO a EU-OSHA) těsně
spolupracuje se sítěmi odborníků EU a/nebo s národními kontaktními místy, které
napomáhají při provádění jejich pracovních programů.

o

Mnoho agentur (jako např. CPVO, ECHA (viz rámeček 11), EMA, EFSA a v menší
míře také EASA) provádí své vědecké úkoly ve spolupráci s členskými státy.

18

Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2018, bod 3.14.8.

19

Viz také zvláštní zpráva EÚD č. 20/2019: „Informační systémy EU na podporu ochrany hranic
– důležitý nástroj, ale je třeba se více zaměřit na včasnost a úplnost údajů“.
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Rámeček 11
Po více než deseti letech má agentura ECHA stále omezené
pravomoci
Agentura ECHA při plnění svého mandátu, kterým je podpora bezpečného
využívání chemických látek, čelila řadě problémů.
o

Registrační systém je založen na vlastních prohlášeních z odvětví (viz
rámeček 14).

o

V prvním desetiletí své existence (2008–2017) ECHA upřednostňovala
registraci před analýzou údajů o předkládaných chemických látkách.
Vzhledem k tomu, že mnoho látek ještě nebylo podrobně vyhodnoceno, není
stále jasné, zda jsou škodlivé či nikoli. Strategický plán ECHA na období 2019–
2023 přichází s novým a ambicióznějším přístupem k identifikaci látek, které
musí být regulovány.

o

Nedávným rozsudkem Tribunálu Soudního dvora EU 20 bylo zrušeno
rozhodnutí Komise, kterým se povoluje použití určitých látek na základě
stanoviska vědeckých výborů agentury ECHA. Důvodem je, neproběhla
dostatečná analýza méně škodlivých alternativ.

o

Dle nařízení REACH mají členské státy výlučnou pravomoc při vymáhání
povinnosti podniků registrovat chemické látky u agentury ECHA. Úloha ECHA
je jen koordinační.

o

Roční cílové hodnoty ECHA pro stanoviska ke schválení účinných látek
v biocidech se každý rok nedaří plnit, neboť členské státy zpožďují
předkládání svých hodnoticích zpráv.

o

Finanční a správní rámec, v němž ECHA funguje, je v porovnání s jinými
agenturami mnohem složitější, neboť ECHA má tři samostatné rozpočty (a
plány pracovních míst) na základě tří různých nařízení, každé s jiným
partnerským GŘ. To dál omezuje její pružnost při řešení výkyvů s pracovním
zatížením.

72 Členské státy si díky tomu, že odpovědností je pověřena agentura EU,

ponechávají většinu kontroly nad rozhodovacím procesem a zároveň je tak posílena
evropská spolupráce (viz rámeček 12). V mnoha oblastech tedy agentury hrají „měkčí“
koordinační roli a členským státům je ponechána významná diskreční pravomoc.

20

Rozsudek ze dne 7. března 2019 ve věci T-837/16.
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Rámeček 12
Ochrana hranic a azyl: dva různé příběhy21
Agentura Frontex a úřad EASO ve velké míře závisí na lidských (a v případě
Frontexu i odborných) zdrojích poskytovaných členskými státy. Frontex i EASO
mají se získáváním těchto zdrojů potíže, ale Frontex je relativně více úspěšný.
Ve zvláštní zprávě č. 6/2017: „Reakce EU na uprchlickou krizi: přístup založený
na hotspotech“ jsme uvedli, že EASO potřebuje jak personál od členského
státu 22 (hlavně odborníky na oblast azylu a tlumočníky), tak smluvní
zaměstnance, aby mohl plnit svou citlivou hlavní úlohu poskytování podpory
členským státům. Jednou z velkých překážek operační efektivnosti je velmi
krátká doba nasazení odborníků členských států (šest až osm týdnů). V roce
2018 řídil úřad EASO dvě velké operace podpory (v Řecku a Itálii), jichž se
účastnilo 478 odborníků z členských států a přidružených zemí a 464 smluvních
pracovníků.
V reakci na neočekávaný nárůst migračních toků v roce 2015 předložila Komise
návrh na změnu nařízení agentur EASO a Frontex s cílem zlepšit a lépe
koordinovat podporu, která je k dispozici pro členské státy v přední linii.
Legislativní balíček pro agenturu Frontex byl schválen během méně než jednoho
roku (a druhý balíček, který dále zvětšoval oblast odpovědnosti Frontexu, byl
schválen v roce 2019), ale stále nedošlo k dohodě o návrhu Komise na zřízení
azylového orgánu EU.

73 V určitých oblastech nadále paralelně fungují i orgány členského státu. Například

podniky si mohou vybrat, zda zažádat o ochranu obchodní značky či designu
u národních orgánů (což zajišťuje pouze národní ochranu), nebo u EUIPO (ochrana na
úrovni celé EU). V oblasti zdraví mohou orgány členských států provádět svá vlastní
posouzení rizika pro oblast, kde zároveň působí agentury (ECDC pro oblast prevence a
kontroly nemocí a EFSA pro oblast bezpečnosti potravin), přičemž tyto orgány nemají
povinnost svou činnost s agenturami koordinovat. Na zmírnění tohoto rizika pomocí
mechanismu výměny informací byly vytvořeny právní předpisy.

74 Když členské státy vedou jednání v Radě, jehož součástí jsou odborné poznatky
agentur, samotné agentury se zpravidla na těchto jednáních neúčastní, nýbrž jsou
zastoupeny Komisí.

21

Viz též zvláštní zpráva EÚD č. 24/2019, Azyl, relokace a navracení migrantů: nastal čas
zintenzivnit opatření k řešení rozporů mezi cíli a výsledky.

22

Čl. 15 nařízení o EASO (EU) č. 439/2010.
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Potenciál pro těsnější spolupráci mezi agenturami ve stejné oblasti politiky

75 Několik agentur působí ve stejné oblasti politiky. Zjistili jsme určité překrývání
mandátů a/nebo činností následujících agentur:
o

EIGE a FRA (obě působí v oblasti práv žen),

o

EASO i Frontex (obě poskytují kulturních mediátory na podporu členských států,
které jsou vystaveny velkým přílivům migrantů),

o

agentury spadající do působnosti GŘ EMPL (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ELA).

76 Spolupráce mezi agenturami je obzvláště těsná v oblasti migrace. EASO, Frontex,

Europol a FRA pracují společně v „hotspotech“ v Itálii a Řecku. V oblasti spravedlnosti a
vnitřních věcí (JHA) se pořádají pravidelná setkání osmi agentur (CEPOL, EASO, Frontex,
EIGE, EMCDDA, eu-LISA, Eurojust, Europol a FRA) a jejich dvou partnerských GŘ (HOME
a JUST) v rámci sítě agentur, jež působí v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Dvě
další agentury, EFCA a EMSA, spolupracují s agenturou Frontex v otázkách pobřežní
stráže. GŘ SANTE organizuje pravidelná meziagenturní setkání od roku 2019. Jak
stanoví jejich zakládající nařízení, agentury EBA, EIOPA a ESMA spolupracují v rámci
Společného výboru evropských orgánů dohledu. V dalších oblastech probíhá spíše
příležitostná spolupráce.

77 Spolupráce mezi agenturami má často formální podobu dvoustranné „pracovní

dohody“ nebo „memoranda o porozumění“ (viz rámeček 13). Může být rovněž
podpořena přítomností zástupců druhé agentury (často jako pozorovatelů) ve správní
radě. Například evropské orgány dozoru mají ve svých správních radách vždy vzájemně
jedno místo – ačkoli se ne vždy jednání účastní. EUIPO a CPVO jsou navzájem
zastoupeny ve svých správních radách jako pozorovatelé. Překladatelské středisko
uzavřelo dohodu se všemi agenturami, společnými podniky a orgány EU, které mají
všechny právo být zastoupeny ve správní radě střediska.
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Rámeček 13
ECHA a EFSA – podobná práce, ale nedostatečná spolupráce
ECHA a EFSA se často zabývají stejnými látkami, ale mezi těmito dvěma
agenturami probíhá jen malá výměna informací. Systémy používané podniky pro
registraci chemických látek u ECHA pro překládání informací elektronicky nejsou
navázány ani napojeny na systémy EFSA.
V agentuře EFSA se postupy pro podávání žádostí i požadované žádosti velmi
různí. Pro každou oblast jsou pro účely podávání žádostí specifická pravidla.
Agentura EFSA vytvořila na pomoc se žádostmi dokumenty s pokyny, ale v tomto
ohledu probíhá jen malá spolupráce s agenturou ECHA.
V roce 2017 tyto dvě agentury podepsaly nové memorandum o porozumění (které
nahradilo předchozí z roku 2009), které stanoví těsnější vzájemnou spolupráci.

78 Agentury EU rovněž těsně spolupracují v rámci sítě agentur EU, jež byla zřízena

k posílení jejich viditelnosti a zjišťování a podpoře možného zvyšování efektivity.
Priority této sítě jsou agenturami sjednány v podobě pětileté strategie a ročních
pracovních programů. Jedním z důležitých úkolů této sítě je zajišťovat efektivní
komunikaci mezi agenturami a zainteresovanými stranami, převážně s evropskými
orgány a institucemi. Opatření a interakce členů sítě se odehrávají v rámci devíti dílčích
sítí. Ty vedou k hmatatelným výsledkům přinášejícím prospěch EU i jejím občanům. Síť
EUAN však nemá žádnou výkonnou pravomoc, ne všechny agentury se podílejí na
všech dílčích sítích a spolupráce se soustřeďuje hlavně na administrativní, a nikoli na
operativní záležitosti.

79 Jedna agentura (Překladatelské středisko) má jako základ spolupráci mezi

agenturami. Ne všechny agentury jsou však podle svých zakládajících nařízení povinny
služeb CdT využívat. Existují také určité nejasnosti ohledně toho, jaké typy služeb musí
nebo mohou ostatní agentury u CdT využívat. Jedna agentura dokonce vytvořila svůj
vlastní systém pro interní řešení jazykových potřeb (překladatelské paměti), zatímco
jiné mohou použít soukromé externí poskytovatele překladatelských služeb. V naší
výroční zprávě o agenturách za rok 2017 jsme vyjádřili názor, že kapacita CdT není
využívána naplno, že dochází ke zdvojování u vývoje systémů a provozních nákladů a že
provozní model i kontinuita činnosti CdT mohou být ohroženy.
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Některé agentury závisí na spolupráci s příslušným odvětvím

80 Některé agentury závisí na spolupráci s příslušným odvětvím, které mají

regulovat. Úloha ECHA spočívající v registraci chemických látek například závisí na
samostatných prohlášeních odvětvových subjektů (viz rámeček 14). Regulační rámec
poskytuje jen omezenou motivaci k zajištění toho, aby byly poskytované informace
spolehlivé a aby byly pravidelně aktualizovány.

Rámeček 14
Zkušenosti agentury ECHA ukazují na nedostatky systému, který je
založeno na vlastních prohlášeních odvětvových subjektů
o

ECHA odpovídá za povinnou registraci chemických látek v EU, která probíhá
na základě vlastních prohlášení odvětvových subjektů 23. Poté, co pracovníci
ECHA provedou kontroly formální úplnosti informací poskytnutých ve
vlastním prohlášení, podnik získává registrační číslo REACH, které mu
umožňuje uvést své chemické látky na trh. Toto registrační číslo si může
uchovat i v případě, že se později ukáže, že podnik poskytl nesprávné či
neúplné informace. Takovýto mechanismus snižuje motivaci pro podniky
poskytovat aktualizované nebo dodatečné informace. Z nedávné studie 24
vyplynulo, že nejméně 30 % všech registrací nemusí být v souladu s předpisy.

o

V pracovním dokumentu útvarů Komise k hodnocení nařízení se uvádí, že
„nedostatečný soulad podniků s jejich povinnostmi v oblast registrace
znemožňuje identifikaci látek vzbuzujících obavy, a v důsledku toho také
omezuje schopnost orgánů chránit veřejnost a životní prostředí“. ECHA a
Komise přijaly společný akční plán na řešení nedostatečného souladu
s předpisy ve složkách s registracemi. Budou zintenzivněny kontroly obsahu a
dojde k posunu zaměření na analýzu látek.

23

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) (Úř. věst. L 396, 30.12.2006,
s. 1).

24

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Hintergrund und Erläuterungen zur
REACH-Registrierung: Großunternehmen verstoßen gegen das EU-Chemikalienrecht und
gefährden damit Mensch und Umwelt, 20. května 2019.
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Úsilí o spolupráci agentur na mezinárodní úrovni zůstává omezené

81 Podle Smlouvy nemohou agentury uzavírat mezinárodní smlouvy závazné pro EU

(článek 218 SFEU). Mohou však uzavírat dohody o spolupráci s mezinárodními
partnery, pokud 1) to výslovně předpokládá jejich zakládající akt, 2) dohoda
o spolupráci nepovede k vytvoření závazků a 3) budou k tomu mít (de facto nebo de
iure) souhlas svého partnerského GŘ 25.

82 Mnohé agentury potřebují z povahy své činnosti být ve vzájemném styku

s mezinárodními partnery. Jejich činnost má také mezinárodní ohlas. Mnoho agentur
má v zemích mimo EU partnerské subjekty, které plní podobné úkoly. Komise ve
spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost stanovuje s agenturami „správní
ujednání“ na organizaci vztahů agentur s neunijními subjekty nebo zeměmi.

83 Agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (zejména Europol,

Eurojust a Frontex) jsou plně integrovány do vnějšího rozměru prostoru svobody,
bezpečnosti a práva a patří mezi mezinárodně nejaktivnější agentury, které rovněž
uzavřely řadu dohod o spolupráci se zeměmi mimo EU. V dalších oblastech politiky jsou
příkladem EFSA a EMA, které získaly důležitou mezinárodní roli. Jejich stanoviska mají
zásadní význam pro ochranu zdraví jak v EU, tak mimo ni. V leteckém odvětví je pak
pravidelně aktivní agentura EASA. Neexistují však žádné důkazní informace o tom, že
by celkově byl plně využíván potenciál agentur k mezinárodní podpoře Komise, a to
zejména u odborných otázek a výměny informací.

25

Viz též Merijn Chamon a Valerie Demedts, Constitutional limits to the EU agencies’ external
relations in The External Dimension of EU Agencies and Bodies (2019).
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Závěry a doporučení
84 Konstatujeme, že agentury hrají při provádění politik EU stále větší roli a že

vytvořené podmínky napomáhaly jejich výkonnosti. Domníváme se však (přičemž
zároveň uznáváme odpovědnost normotvůrce), že ve zřizování a fungování agentur
neexistuje dostatečná flexibilita a že potenciál agentur z hlediska spolupráce na
společných cílech politik v zájmu občanů by šlo více využít.

85 Flexibilita agentur reagovat na měnící se potřeby politik se odráží v jejich životním

cyklu: jejich zřízení, vývoji a potenciálním ukončení jejich činnosti. Zjistili jsme, že
Komise při návrhu zřízení nové agentury ne vždy jasně zvažuje alternativy, včetně
možnosti, že by Komise předpokládané úkoly prováděla sama, možnosti mezinárodní
spolupráce nebo možnosti úpravy mandátu některé stávající agentury EU. Po zahájení
činnosti agentury není během jejího fungování dostatečně posuzována její koherence
ve vztahu k dalším agenturám a partnerským generálním ředitelstvím, a to zejména
těm, které působí ve stejné oblasti politiky, což by umožnilo případné úpravy (body 16–
32).

Doporučení 1 – Zajistit relevantnost, koherenci a flexibilitu
u zřizování agentur
Komise by měla:
a)

více využívat průřezová hodnocení agentur v kontextu kontroly účelnosti,
prováděné Komisí pro různé oblasti politik. Výsledky hodnocení by se měly
používat k zjišťování synergií a možných změn (včetně slučování subjektů) a ve
vhodných případech k přípravě legislativních návrhů reagující na měnící se
potřeby;

b)

připravovat všechny návrhy na nové agentury v souladu s programem zlepšování
právní úpravy včetně konzultací, které tento program stanovuje. Komise by měla
doložit relevantnost a koherenci navrhovaného nového subjektu ve vztahu ke
stávajícím subjektům a zohlednit přitom všechny připomínky vyjádřené Výborem
pro kontrolu regulace.

Časový rámec pro doporučení 1 a): do roku 2024, aby byly zajištěny vstupy pro nové
legislativní návrhy pro víceletý finanční rámec po roce 2027.
Časový rámec pro doporučení 1 b): pro všechny nové návrhy od září 2020.
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86 Flexibilita obnáší také to, aby se agenturám podle jejich měnících se potřeb

poskytovaly přiměřené zdroje. Zjistili jsme, že agentury trpí zejména malou flexibilitou
zdrojů, částečně proto, že jejich plánovací cyklus je přísně provázán s rozpočtovými
postupy EU. Agentury tradičně plánují své zdroje postupně, na základě předchozích let,
a to i v případech, kdy dané prostředí nebo politika vyžadují důkladnější přezkum
určitých činností (body 33–43).

Doporučení 2 – Přidělovat zdroje agenturám flexibilněji
Agentury by měly:
a)

před každým novým obdobím víceletého finančního rámce podrobněji dokládat
své potřeby zdrojů a patřičně při tom využívat své jednotné programové
dokumenty a zároveň zohledňovat priority, možné synergie a úspory z rozsahu.

Komise by měla:
b)

posoudit a porovnat před každým obdobím víceletého finančního rámce
požadavky na zdroje ze všech agentur a navrhovat příděl zdrojů pro agentury
(zvýšení, snížení a/nebo přesun) podle priorit a nejnaléhavějších potřeb;

c)

včas přezkoumat požadavky agentur, aby se mohly sladit zdroje s měnícími se
potřebami a zajistila se větší flexibilita v plánování rozpočtu.

Časový rámec: do roku 2024.

87 Agentury EU hrají důležitou roli z hlediska slaďování zájmů různých členských

států pro účely dosažení společných řešení pro politiky EU. Avšak velikost jejich
správních rad a rozdíly v chápání role členů těchto správních rad mohou omezovat
efektivní rozhodování (body 45–49).

88 Informace o výkonnosti agentur nebyly v praxi dostatečně provázány s jejich

příspěvkem k realizaci politiky. Je proto obtížné vyvozovat odpovědnost vůči
subjektům, které rozhodují. Nové rámcové finanční nařízení takovouto vazbu zavádí,
ale dopad se teprve musí projevit (body 50–53). Občané celkově dostávají o přínosu
agentur málo informací (body 54–64).
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Doporučení 3 – Zkvalitnit řízení a vykazování výkonnosti
Agentury by měly:
a)

zlepšit způsob, jakým v praxi podávají zprávy o výkonnosti, a to konkrétně tím, že
uvedou svou výkonnost do jasnější souvislosti se svým příspěvkem k politikám EU.

Komise by měla:
b) monitorovat provádění revidovaných pokynů Komise (C (2020)2297) k podávání
informací o výkonnosti, které jsou předkládány agenturami k externímu posouzení
Evropským parlamentem, Radou a občanů EU, čímž se přesune důraz
z informování o výstupech a činnostech na přínos k politikám EU;
c)

normotvůrci navrhnout revizi velikosti správních rad v případě, kde je to nutné ke
zlepšení efektivnosti rozhodovacího procesu.

Časový rámec pro doporučení 3 a) a b): od roku 2021.
Časový rámec pro doporučení 3 c): pro nové návrhy od září 2020.

89 Agentury EU vykonávají funkci sítě na sdílení odborných poznatků a budování

spolupráce s národními, unijními a mezinárodními partnery. Agentury však dosud
neprozkoumaly všechny možnosti, jak dosáhnout synergie a úspory z rozsahu
v oblastech, kde vykonávají podobné činnosti (body 76–80). Jsou rovněž závislé na
nezbytné podpoře ze strany členských států (body 72–75). Některé agentury navíc
působí v oblastech politiky se silným mezinárodním rozměrem, ale někdy se jim
nedostává podpory Komise, která by jim umožnila pružněji sdílet své odborné poznatky
s mimounijními partnery (body 81-83).
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Doporučení 4 – Posílit roli agentur jako center pro sdílení
odborných poznatků a vytváření sítí
Agentury by měly:
a)

těsněji vzájemně spolupracovat, aby identifikovaly osvědčené postupy
u výkonnosti, synergií a úspor z rozsahu, a to zejména ve sdílených oblastech
politiky.

Komise by měla:
b)

monitorovat, zda členské státy plní své právní a politické závazky poskytovat
agenturám EU nezbytné informace, odborníky a podporu pro prosazování
rozhodnutí agentur a realizaci politik; v případě, že takovéto závazky nejsou jasně
stanoveny v právním rámci, normotvůrci navrhnout, aby povinnosti členských
států jasně vymezil;

c)

zajistit, aby byly odborné znalosti i další potenciál agentur systematicky
využívány při přípravě i provádění politik také na mezinárodní úrovni a s partnery
mimo EU.

Časový rámec: od roku 2021.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Alex Brenninkmeijer, člen Účetního dvora,
v Lucemburku na svém zasedání dne 28. července 2020.
Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner LEHNE
předseda
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Přílohy
Příloha I – Seznam agentur a dalších subjektů EU, o nichž
pojednává tato zpráva
Zkratka

Celý název

Sídlo

ACER

Agentura Evropské unie pro spolupráci
energetických regulačních orgánů

Lublaň, Slovinsko

Úřad BEREC

Agentura na podporu Sdružení
evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací

Riga, Lotyšsko

CdT

Překladatelské středisko pro instituce
Evropské unie

Lucemburk,
Lucembursko

Cedefop

Evropské středisko pro rozvoj odborného
vzdělávání

Soluň, Řecko

CEPOL

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a
výcvik v oblasti prosazování práva

Budapešť, Maďarsko

CPVO

Odrůdový úřad Společenství

Angers, Francie

EASA

Evropská agentura pro bezpečnost
letectví

Kolín, Německo

EASO

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Valletta, Malta

EBA

Evropský orgán pro bankovnictví

Paříž, Francie

ECDC

Evropské středisko pro prevenci a
kontrolu nemocí

Stockholm, Švédsko

ECHA

Evropská agentura pro chemické látky

Helsinky, Finsko

EEA

Evropská agentura pro životní prostředí

Kodaň, Dánsko

EFCA

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Vigo, Španělsko

EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Parma, Itálie

EIGE

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Vilnius, Litva

EIOPA

Evropský orgán pro pojišťovnictví a
zaměstnanecké penzijní pojištění

Frankfurt, Německo

EIT

Evropský inovační a technologický institut

Budapešť, Maďarsko

ELA

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Bratislava, Slovensko

EMA

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Amsterodam,
Nizozemsko

EMCDDA

Evropské monitorovací centrum pro drogy
a drogovou závislost

Lisabon, Portugalsko
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EMSA

Evropská agentura pro námořní
bezpečnost

Lisabon, Portugalsko

ENISA

Agentura Evropské unie pro
kybernetickou bezpečnost

Atény a Heraklion,
Řecko

EPPO

Úřad evropského veřejného žalobce

Lucembursko

ERA

Agentura Evropské unie pro železnice

Valenciennes, Francie

ESA

Zásobovací agentura Euratomu

Lucemburk,
Lucembursko

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Paříž, Francie

ETF

Evropská nadace odborného vzdělávání

Turín, Itálie

EUIPO

Úřad Evropské unie pro duševní
vlastnictví

Alicante, Španělsko

eu-LISA

Agentura Evropské unie pro provozní
řízení rozsáhlých informačních systémů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Tallinn, Estonsko;
Štrasburk, Francie; St.
Johann im Pongau,
Rakousko

EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci

Bilbao, Španělsko

Eurofound

Evropská nadace pro zlepšení životních a
pracovních podmínek

Dublin, Irsko

Eurojust

Evropská jednotka pro soudní spolupráci

Haag, Nizozemsko

Europol

Agentura Evropské unie pro spolupráci
v oblasti prosazování práva

Haag, Nizozemsko

FRA

Agentura Evropské unie pro základní
práva

Vídeň, Rakousko

Frontex

Evropská agentura pro pohraniční a
pobřežní stráž

Varšava, Polsko

GSA

Agentura pro evropský globální navigační
družicový systém

Praha, Česká
republika

SRB

Jednotný výbor pro řešení krizí

Brusel, Belgie
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Příloha II – Seznam partnerských GŘ Komise pro agentury a
další subjekty EU
GŘ

Celý název

Agentury

CNECT

Komunikační sítě, informace a
technologie

Úřad BEREC, ENISA

DEFIS

Obranný průmysl a vesmír

GSA (od 1. ledna 2020)

DGT

Překlady

CdT

EAC

Vzdělávání, mládež, sport a
kultura

EIT

EMPL

Zaměstnanost, sociální věci a
sociální začleňování

Cedefop, ELA, ETF, EU-OSHA,
Eurofound

ENER

Energetika

ACER

ENV

Životní prostředí

EEA, ECHA

FISMA

Finanční stabilita, finanční
služby a unie kapitálových trhů

EBA, EIOPA, ESMA, SRB

GROW

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a
malé a střední podniky

ECHA, EUIPO, GSA (do
31. prosince 2019)

HOME

Migrace a vnitřní věci

CEPOL, EASO, Frontex, EMCDDA, euLISA, Europol

JUST

Spravedlnost a spotřebitelé

EIGE, Eurojust, FRA

MARE

Námořní záležitosti a rybolov

EFCA

MOVE

Mobilita a doprava

EASA, EMSA, ERA

SANTE

Zdraví a bezpečnost potravin

CPVO, ECDC, EFSA, EMA, ECHA
(pouze biocidy)
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Příloha III – Hlavní údaje a výsledky z průzkumu mezi
zainteresovanými stranami
Požádali jsme 34 agentur, aby nám poskytly seznam zainteresovaných stran, a provedli
jsme reprezentativní výběr, který zahrnoval hlavní kategorie zainteresovaných stran
(vnitrostátní veřejné subjekty, orgány EU, nevládní organizace, zástupce akademické
sféry atd.). K účasti na průzkumu jsme vyzvali celkem 2 500 zainteresovaných stran.
Obdrželi jsme přibližně 1 000 odpovědí (míra odpovědí 40 %). Přibližně polovina
respondentů byli členové správních rad agentur.

Tabulka 1 – Celkové výsledky průzkumu mezi zainteresovanými stranami
Velmi
kladný

Kladný

Záporný

Velmi
záporný

Bez
názoru

1. Složení správní rady je
vhodné

25 %

51 %

8%

1%

14 %

2. Agentura účinně zapojuje
zainteresované strany a
odborníky

30 %

59 %

6%

1%

4%

3. Mechanismy pro
vyvozování odpovědnosti jsou
přiměřené svému účelu

20 %

56 %

4%

0%

19 %

4. Agentura má dostatečné
lidské zdroje

10 %

37 %

32 %

8%

13 %

5. Agentura má dostatečné
finanční zdroje (rozpočet)

11 %

33 %

32 %

8%

16 %

6. Agentura má cíle SMART

38 %

42 %

7%

0%

12 %

7. Agentura vhodným
způsobem podává zprávy
o své výkonnosti

53 %

36 %

5%

1%

5%

8. Hodnoticí požadavky jsou
přiměřené

36 %

40 %

6%

1%

17 %

9. Spolupráce s Komisí

29 %

41 %

11 %

0%

19 %

10. Spolupráce s ostatními
agenturami

28 %

36 %

11 %

1%

24 %

11. Spolupráce s členskými
státy / vnitrostátními orgány

34 %

40 %

14 %

0%

12 %

53

12. Spolupráce s neunijními
orgány

28 %

29 %

8%

2%

33 %

13. Zakládající nařízení
agentury odpovídá jejímu
účelu

23 %

48 %

17 %

2%

12 %

14. Agentura dosahuje svých
operačních cílů / plní své
poslání

24 %

52 %

18 %

1%

4%

Zdroj: EÚD; velikost vzorku = 1 000 odpovědí od zainteresovaných stran 34 agentur a dalších subjektů.

Účast na průzkumu
Počet odpovědí podle jednotlivých agentur
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1
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4
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50

1

3 2
1 0
35 36 33 34
5 0
31 33 34 32 29
29
1 1 1
27 25 24 27 27
26 26
22 25 24 21 20 20 19
14 16 14 14 13

Úplná odpověď

Úřad BEREC

EIT

CdT

SRB

Frontex

Eurojust

ECDC

ENISA

EEA

EFSA

EASA

EMCDDA

EASO

EMSA

CEPOL

eu-LISA

ACER

EUIPO

ESMA

ETF

CPVO

ERA

EIGE

GSA

Cedefop

EMA

ECHA

EBA

Eurofound

EIOPA

FRA

EU-OSHA

0

Částečná odpověď

Míra odpovědí v průzkumu podle jednotlivých agentur
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
EU-OSHA
SRB
EEA
Eurofound
Frontex
ESMA
CPVO
EIOPA
EIGE
FRA
EFCA
Europol
EBA
GSA
ETF
EMA
EMCDDA
Cedefop
EASA
ERA
CEPOL
ENISA
Úřad BEREC
EASO
ACER
EUIPO
EMSA
Eurojust
EFSA
CdT
ECDC
ECHA
eu-LISA
EIT

0,0 %

Úplná odpověď

Částečná odpověď

CPVO
Eurofound
ECDC
EMCDDA
EMSA
EFSA
EEA
FRA
EUIPO
ETF
EU-OSHA
Úřad BEREC
Cedefop
EIGE
SRB
Eurojust
CdT
Celkem
EBA
EMA
eu-LISA
EFCA
EIOPA
ESMA
Europol
EASA
ERA
CEPOL
GSA
ECHA
EIT
ACER
ENISA
EASO
Frontex

SRB
EUIPO
EFCA
ETF
Frontex
Úřad BEREC
EMSA
EMCDDA
EIOPA
Cedefop
ECDC
ECHA
Eurofound
CPVO
CdT
EU-OSHA
Eurojust
Europol
ERA
FRA
EIGE
ESMA
EMA
EASA
eu-LISA
EBA
EIT
CEPOL
EEA
EASO
GSA
EFSA
ACER
ENISA
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Nejrelevantnější výsledky průzkumu
Má agentura dostatek lidských zdrojů?

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Rozhodně souhlasím

Zcela

Souhlasím

Do velké míry

Nesouhlasím

Do určité míry

Rozhodně nesouhlasím

Ne

bez názoru

Dosáhla agentura svých cílů?

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Bez názoru
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Spolupráce mezi členskými státy / vnitrostátními orgány
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Nefunguje

ERA

Funguje do určité míry, ale jsou potřeba velká zlepšení

ENISA

Funguje celkově dobře, ale jsou potřeba zlepšení

GSA

EASA

Funguje velmi dobře

ACER

SRB

EMA

EBA

EIGE

ACER

EIT

FRA

EIOPA

Frontex

ETF

CdT

EFSA

ESMA

CEPOL

Celkem

GSA

Úřad BEREC

Eurojust

EASO

Eurofound

ECHA

EU-OSHA

EFCA

Cedefop

ECDC

EMCDDA

EMSA

Europol

CPVO

EUIPO

EEA

eu-LISA

0%

Bez názoru

Zdroj: průzkum EÚD mezi zainteresovanými stranami; velikost vzorku = 1 000 odpovědí od
zainteresovaných stran 35 agentur a „dalších subjektů.

Spolupráce s Komisí

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

EMA

ERA

EASO

ECDC

EIGE

Eurojust

EIT

EASA

EBA

ENISA

CEPOL

Cedefop

EIOPA

Europol

ETF

CdT

EFCA

ESMA

Frontex

EEA

SRB

FRA

eu-LISA

ECHA

EFSA

EUIPO

EU-OSHA

CPVO

Eurofound

EMSA

EMCDDA

Úřad BEREC

0%

Funguje velmi dobře

Funguje celkově dobře, ale jsou potřeba zlepšení

Funguje do určité míry, ale jsou potřeba velká zlepšení

Nefunguje

Bez názoru
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Příloha IV – Přehled informací ze zpravodajství na základě
analýzy pomocí techniky založené na datech velkého objemu
EMM (Europe Media Monitor) je plně automatický systém, který provozuje Společné
výzkumné středisko (JRC) Evropské komise a který analyzuje veřejně přístupná média
na internetu. Shromažďuje a agreguje zhruba 300 000 zpravodajských článků za den
z vybraných zpravodajských portálů na celém světě až v 70 různých jazycích. Ve
spolupráci s JRC jsme dále analyzovali údaje agregované v systému EMM 26 a získali
tímto způsobem informace o četnosti, zeměpisném rozložení a časové struktuře
zpravodajských článků týkajících se všech agentur a také o síti vztahů mezi agenturami
a dalšími subjekty EU i národními subjekty. EÚD tak poprvé zkusil aplikovat techniku
velkého objemu údajů na analýzu nestrukturovaných exogenních údajů mimo úřední
dokumenty a databáze EU jako doplňkový zdroj důkazních informací pro audit
výkonnosti.

26

Detailnější popis služby Europe Media Monitor (EMM) je na adrese:
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/europe-media-monitor-newsbrief.
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Obrázek 1 – Zeměpisné rozložení zpravodajských článků
NON_EU

22,93 %
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8,66 %

EL

5,70 %

FR
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2,03 %
1,81 %
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0,77 %

IE

0,67 %

SI

0,54 %

HR

0,51 %

MT

0,49 %

LT

0,38 %

EE

0,34 %

LV

0,27 %

Zdroj: Sestaveno EÚD na základě agregovaných údajů v systému EMM za období od ledna 2018 do
července 2019.
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Obrázek 2 – Nejvíce zastoupených 20 jazyků ve zpravodajských článcích
en
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de

11,36 %

es

11,09 %
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el
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sq
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2,26 %
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nl

1,53 %

pl

1,49 %

cs

1,40 %

da

1,18 %

sk

1,13 %

tr

0,73 %

fi

0,70 %

Zdroj: Sestaveno EÚD na základě agregovaných údajů v systému EMM za období od ledna 2018 do
července 2019.
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Obrázek 3 – Týdenní rozdělení zpráv týkajících se EMA
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65

0

Týden

Zdroj: Sestaveno EÚD na základě agregovaných údajů v systému EMM za období od ledna 2018 do
července 2019.

Obrázek 4 – Týdenní rozdělení zpráv týkajících se EASA
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Zdroj: Sestaveno EÚD na základě agregovaných údajů v systému EMM za období od ledna 2018 do
července 2019.
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Příloha V - Regulační rámec pro federální agentury ve
Spojených státech a v Austrálii
Spojené státy
o

Společné nařízení pro všechny agentury. Existuje jednak 1) rámcové nařízení:
zákon o výkonnosti a výsledcích veřejné správy (GPRA) z roku 1993 ve svém
posledním novelizovaném znění z roku 2010, a 2) každoročně do června
aktualizovaný: Oběžník č. A-11. Příprava, předkládání a provádění rozpočtu. Část
6. Federální rámec pro výkonnost: Strategické plánování, roční plány výkonnosti a
zprávy o výkonnosti.

o

Agentury jsou povinny vykazovat informace o třech různých cílech: 1) prioritních
cílech pro všechny agentury, což jsou dlouhodobé cíle, které vyžadují koordinaci
mezi agenturami, 2) prioritních cílech agentury, což jsou čtyři nebo pět cílů,
kterých má agentura dosáhnout v příštích dvou letech, a 3) strategických cílech,
což jsou dlouhodobé cíle, efekty a dopady.

o

Prvky vykazování stanovené nařízením GPRA: 1) Pětiletý strategický plán, který
musí obsahovat prohlášení o poslání pro agenturu a také dlouhodobé cíle
orientované na výsledky, 2) roční plán výkonnosti, které stanoví výkonnostní cíle
pro rozpočtový rok spolu s popisem toho, jak budou tyto cíle naplněny a jak je lze
ověřit, 3) výroční zpráva o výkonnosti, která obsahuje přezkum úspěchu nebo
selhání agentury při dosahování jejích plánovaných cílů v oblasti výkonnosti
(výsledky jsou obsaženy v programu).

o

Co se týče informací o výkonnosti, postup udělování absolutoria Kongresem
vychází z: 1) výroční zprávy Kontrolního úřadu USA (GAO); 2) výroční zprávy
předkládané Úřadem pro řízení a rozpočet (OMB) 27 Senátu, Sněmovně
reprezentantů a Kontrolnímu úřadu Spojených států. V této zprávě se stanoví, zda
program či činnosti agentury splnily cíle pro výkonnost a určí se také cíle, které
splněny nebyly (v takovém případě se připraví k nápravě nedostatků akční plán), a
3) konsolidace ročního plánu výkonnosti s výročí zprávou o výkonnosti, kterou
provádí agentura jako součást zdůvodnění rozpočtu před Kongresem.

27

Úřadu pro řízení a rozpočet USA (OMB) je finanční odbor Výkonný úřad prezidenta
Spojených států, který spravuje federální rozpočet Spojených států a vykonává dohled nad
výkonností federálních agentur.
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Austrálie
o

Společné nařízení pro všechny agentury: zákon o veřejné správě, výkonnosti a
odpovědnosti z roku 2013 (PGPA), kapitola 2. Subjekty Společenství a
Společenství, část 2-3. Plánování, výkonnost a vyvozování odpovědnosti, sekce 3.
Výkonnost subjektů Společenství.

o

Vysvětlit rozdíly při dosahování cílů a podat o nich zprávu. Odpovědný orgán
musí: 1) vést evidenci tak, aby řádně zaznamenávala a vysvětlovala výkonnost
subjektu při dosahování jeho účelů; 2) měřit a posuzovat výkonnost subjektu;
3) vypracovávat výroční prohlášení o výkonnosti subjektu, jakmile je to po konci
každého vykazovacího období možné; 4) začlenit tato výroční prohlášení
o výkonnosti o výroční zprávy, která je předkládaná parlamentu.

o

Audit prohlášení o výkonnosti. Úřad generálního auditora má možnost výroční
prohlášení subjektu o výkonnosti přezkoumat a podat o tom zprávu. Zpráva musí
být předložena parlamentu k projednání.
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Příloha VI – Sestavování rozpočtu podle činností / modelování
nákladů podle činností / řízení podle činností
Sestavování rozpočtu podle činností (ABB) znamená „organizaci rozpočtových položek
a zdrojů podle účelu, aby se tak mohlo vidět, jaké politiky jsou prováděny, a v rámci
těchto politik, jaké činnosti politiky tvoří, jaké finanční prostředky jsou na každou z nich
vynakládány a kolik lidí na nich pracuje“ (Evropská komise, Glosář rozpočtu EU).
Metoda modelování nákladů podle činností (ABC) jako plně nákladová metoda
implikuje stanovení nákladů, metody alokace nákladů a přidělení na jednotlivé
činnosti. Metoda modelování nákladů podle činností je nákladová metoda, která
identifikuje činnosti v určité organizaci a náklady každé činnosti u všech produktů a
služeb přiřazuje ke zdrojům podle skutečné spotřeby.
Systém ABC znamená, že jsou plné náklady vypočteny nejen podle činností, ale také
podle „konkrétní služby“. Agentury, které se zčásti nebo úplně samofinancují, účtují
svým klientům poplatky, aby pokryly náklady různých poskytnutých služeb.
Metoda ABB je rozpočtovým prvkem a metoda ABC ekonomickým prvkem širšího
pojmu řízení podle činností (ABM), který se týká hlavně operačních činností. Metoda
ABM by měla agenturám poskytovat nástroje na plánování a monitorování svých
činností, podávání zpráv o nich a jejich hodnocení. V tomto ohledu je zapotřebí
předem stanovit cíle, ukazatele, vstupy (tedy lidské a finanční zdroje) a klíčová
opatření, aby se určilo, jak mají být zamýšlené výsledky dosaženy, jak lze měřit pokrok
při plnění těchto zamýšlených výsledků a jaké zdroje jsou pro dosažení těchto výsledků
požadovány (Evropská komise, analytický dokument č. 21).
Kromě cílů, činností a rozpočtových a výstupových ukazatelů zavedení systému ABM
také závisí na a) jasném vztahu mezi cíli, činnostmi a ukazateli, b) stanovení ukazatelů
výsledků a dopadů a c) nepřetržitém monitorování jejich skutečných hodnot pro účely
rozhodovacího procesu.
Ve „společném přístupu“ se vyžaduje, aby agentury systémy ABB a ABM soustavně
uplatňovaly při plánování, monitorování a hodnocení svých činností (viz bod 40).
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Příloha VII - Seznam zvláštních zpráv EÚD týkajících se agentur
a dalších subjektů, které byly zveřejněny v období 2017– 2019
ZZ č.

Název

Agentury a další
subjekty

Čl. 01
odst. 2017

Provádění sítě Natura 2000 s plným využitím jejího potenciálu
vyžaduje více úsilí

EEA

5/2017

Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám?

Eurofound

6/2017

Reakce EU na uprchlickou krizi: přístup založený na hotspotech

EASO, Europol,
Frontex, FRA

8/2017

Systém EU pro kontrolu rybolovu: je zapotřebí většího úsilí

EFCA

9/2017

Podpora EU na boj proti obchodování s lidmi v jižní a jihovýchodní
Asii

Europol, Frontex

12/2017

Provádění směrnice o pitné vodě: jakost pitné vody a přístup k ní
se v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku zlepšily, potřeba investic je
však nadále značná

EEA

13/2017

„Jednotný evropský systém řízení železničního provozu: bude
politické rozhodnutí někdy uskutečněno?“

ERA, INEA

18/2017

Jednotné evropské nebe: změnila se kultura, avšak nebe jednotné
není

EASA

23/2017

Jednotný výbor pro řešení krizí: náročná práce na projektu
bankovní unie začala, ale k jejímu dokončení ještě zbývá dlouhá
cesta

SRB

34/2017

Boj proti plýtvání potravinami: příležitost pro EU jak zlepšit účinné
využívání zdrojů v potravinovém řetězci

EEA

1/2018

Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech
(JASPERS) – čas na lepší zacílení

EMSA, Eurofound,
EASA

2/2018

Provozní efektivnost krizového řízení ECB pro řešení krizí bank

SRB, EBA, ESMA

5/2018

Energie z obnovitelných zdrojů pro udržitelný rozvoj venkova:
významné potenciální synergie, většinou však nerealizované

EEA

13/2018

Boj proti radikalizaci vedoucí k terorismu: Komise zohlednila
potřeby členských států, avšak v koordinaci a hodnocení se
vyskytovaly určité nedostatky

Eurojust, Europol

16/2018

Přezkum právních předpisů EU ex post: dobře nastavený, ale
neúplný systém

EEA, EMA

19/2018

Vysokorychlostní železnice v Evropě: neúčinný a nesouvislý systém
jako důsledek neexistence celoevropské sítě

EEA, ERA, INEA

23/2018

Znečištění ovzduší: naše zdraví stále není dostatečně chráněno

EEA

24/2018

Prokázání zachycování a ukládání uhlíku a inovačních
obnovitelných zdrojů energie v EU v komerčním měřítku:
zamýšlený pokrok nebyl v posledním desetiletí dosažen

EEA
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25/2018

Směrnice o povodních: při vyhodnocování rizik bylo dosaženo
pokroku, zatímco plánování a provádění vyžadují zlepšení

EEA

28/2018

Většina zjednodušujících opatření v programu Horizont 2020
usnadnila příjemcům situaci, ale stále existují příležitosti ke
zlepšení

REA, EASME, EIT

29/2018

Orgán EIOPA významně přispěl k dohledu a stabilitě v odvětví
pojišťovnictví, velké výzvy však přetrvávají

EIOPA, EBA, ESMA

33/2018

Desertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více
opatření

EEA

35/2018

Transparentnost prostředků EU prováděných nevládními
organizacemi: je zapotřebí větší úsilí

EACEA, EASME,
ERCEA, REA

1/2019

Boj proti podvodům ve výdajích prostředků EU: je nutné přijmout
opatření

EPPO

2/2019

Chemická nebezpečí v našich potravinách: politika EU v oblasti
bezpečnosti potravin nás chrání, ale stojí před výzvami

EFSA, EMA

10/2019

Celounijní zátěžové testy pro banky: bylo poskytnuto zatím největší
množství informací o bankách, ale jsou zapotřebí větší koordinace
a větší zaměření na rizika

EBA

11/2019

Předpisy EU upravující modernizaci uspořádání letového provozu
mají přidanou hodnotu, avšak financování bylo z velké části
zbytečné

Eurocontrol, INEA

19/2019

INEA: přínosy byly realizovány, ale nedostatky CEF je třeba řešit

INEA

20/2019

Informační systémy EU na podporu ochrany hranic – důležitý
nástroj, ale je třeba se více zaměřit na včasnost a úplnost údajů

Frontex, CEPOL,
eu-LISA

24/2019

Azyl, relokace a navracení migrantů: nastal čas zintenzivnit
opatření k řešení rozporů mezi cíli a výsledky

EASO, Europol,
Frontex

Zdroj: EÚD.
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Příloha VIII – Složení rozpočtu agentur a dalších subjektů EU
(2018)
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Zkratková slova a zkratky
ABB: sestavování rozpočtu podle činností (Activity-based budgeting)
ABC: modelování nákladů podle činností (Activity-based costing)
ABM: řízení podle činností (Activity-Based Management)
AMIF: Azylový, migrační a integrační fond
AWP: roční pracovní program
CAAR: souhrnná výroční zpráva o činnosti (Consolidated annual activity report)
CONT: Výbor pro rozpočtovou kontrolu (Evropského parlamentu)
DGT: Generální ředitelství pro překlady
EMM: Europe Media Monitor
ETIAS: Evropský systém pro cestovní informace a povolení
GŘ CNECT: Generální ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a
technologie
GŘ DEFIS: Generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír
GŘ EAC: Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu
GŘ EMPL: Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
GŘ ENER: Generální ředitelství pro životní prostředí
GŘ ENV: Generální ředitelství pro životní prostředí
GŘ FISMA: Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii
kapitálových trhů
GŘ GROW: Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední
podniky
GŘ HOME: Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci
GŘ JUST: Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele
GŘ MARE: Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov
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GŘ MOVE: Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu
GŘ SANTE: Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin
JHA: Spravedlnost a vnitřní věci
JRC: Společné výzkumné středisko Evropské komise.
KPI: klíčový ukazatel výkonnosti
MSP: malé a střední podniky
REFIT: program pro účelnost a účinnost právních předpisů
REMIT: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a
transparentnosti velkoobchodního trhu s energií
RSB: Výbor pro kontrolu regulace (Regulatory Scrutiny Board)
SFEU: Smlouva o fungování Evropské unie
SIS: Schengenský informační systém
SPD: jednotný programový dokument
VFR: víceletý finanční rámec
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Glosář
Agentury EU: síť decentralizovaných agentur zřízených orgány EU a členskými státy pro
vykonávání specifických právních, technických nebo vědeckých úkolů.
Centrum odborných znalostí a vytváření sítí: termín, který používáme k popisu úlohy,
kterou hraje decentralizovaná agentura v dané oblasti politiky, v níž decentralizovaná
agentura může fungovat jako centrum na propagaci sdílení odborných znalostí a může
zároveň slaďovat zájmy členských států při dosahování společných řešení pro politiky a
prohlubovat spolupráci s dalšími evropskými i mezinárodními partnery.
Dohoda o poskytování služeb: dohoda uzavřená mezi koncovým uživatelem a
poskytovatelem služby.
Hodnocení: z důkazních informací vycházející posouzení míry toho, nakolik je stávající
intervence 1) účinná, 2) efektivní a 3) relevantní s ohledem na současné potřeby, 4)
koherentní jak interně, tak s jinými intervencemi EU a 5) jak intervence dosáhla
přidané hodnoty EU.
Jednotný programový dokument: standardní dokument, který mají vypracovávat
všechny decentralizované agentury a který schvaluje Komise. Obsahuje jak rozpočtové,
tak operační plánování pro agenturu, a přestavuje tudíž pokyny pro činnost agentury a
přidělování zdrojů pro ni.
Koherence: úkoly agentury jsou logicky konsistentní s úkoly dalších agentur a útvarů
EU, a má tudíž smysl, aby byly součástí jednotné a funkční administrativy EU, která
slouží k plnění jasně identifikovatelných cílů politik.
Normotvůrce: Evropský parlament a Rada.
Posouzení dopadů: posouzení, v němž se přezkoumává, zda existuje potřeba opatření
EU a které analyzuje možné dopady řešení, která se nabízejí.
Postup udílení absolutoria: rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se Komise
zprošťuje odpovědnosti za řízení daného rozpočtu, a jeho uzavření na základě
doporučení Rady a výroční zprávy Evropského účetního dvora.
Pověřovací dohoda: dohoda, v níž jsou stanoveny činnosti, kterými Komise pověřuje
agentury pro provádění politiky, a vymezeny vztahy mezi Komisí a agenturami a
pravidla, která je třeba dodržovat.
Průřezové hodnocení: hodnocení výkonnosti více agentur a jejich mateřských GŘ
působících ve stejné oblasti politiky s navzájem se podporujícími opatřeními. Jeho
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cílem je zjistit možné synergie a také úspory z rozsahu a předcházet rizikům, jako je
překrývání činností, roztříštěnost politiky, nepřiměřenost a rozšíření o neplánované
funkce (tzv. mission creep).
Relevantnost: úkoly agentury jsou přiměřené k tomu, aby plnily cíle politiky.
Společný přístup: skupina hlavních zásad, které byly EU upraveny v roce 2012, aby se
decentralizované agentury staly koherentnějšími, účinnějšími a lépe se u nich
vyvozovala odpovědnost.
Správní rada: orgán vnitřní správy decentralizované agentury. Má dohledovou roli a
celkovou odpovědnost za rozpočtové a plánovací záležitosti, za jmenování výkonného
ředitele a za monitorování výkonnosti agentury.
Ustanovení o přezkumu: právní ustanovení, které vymezuje okolnosti, za nichž by
úkoly agentury měly být revidovány a upraveny.
Ustanovení o skončení platnosti: právní ustanovení, které vymezuje okolnosti, za nichž
lze úkoly agentury ukončit.
Víceletý finanční rámec (VFR): dlouhodobý rozpočet EU pokrývající období sedmi let.
Současný VFR se vztahuje na období 2014–2020. Stanovuje limity toho, kolik EU na
jednotlivé oblasti činností vynaloží. Evropská unie jej používá na podporu svých
politických priorit a k zajištění toho, aby plnila své závazky, které učinila vůči svým
občanům.
Výkonná rada: řídící skupina v decentralizované agentuře, která dohlíží na přípravu a
provádění rozhodnutí správní rady.

Odpovědi

Odpovědi Evropské komise

KONEČNÉ ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO
ÚČETNÍHO DVORA
„BUDOUCNOST AGENTUR EU – JE ZDE POTENCIÁL PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU
A SPOLUPRÁCI“

SHRNUTÍ
Souhrnná odpověď Komise k bodům I až V.
Komise vítá pozornost, kterou EÚD věnuje výsledkům decentralizovaných agentur EU. Význam
těchto agentur a jejich podíl na rozpočtu EU v posledních desetiletích značně vzrostl. Komise má
velký zájem na zajištění toho, aby decentralizované agentury plnily svůj mandát a aby byly jejich
odborné znalosti plně využity k realizaci politik EU.
Decentralizované agentury jsou nezávislé subjekty, které nesou konečnou odpovědnost za své
fungování a výsledky. Nad řízením decentralizovaných agentur zajišťují dohled správní rady, v nichž
mají většinu zástupci členských států.
Mandát, povinnosti, správní struktura a financování každé decentralizované agentury jsou stanoveny
v jejím zřizovacím aktu, o němž jakožto normotvůrci rozhodují Evropský parlament a Rada. Na
agentury se vztahuje rozpočtový rámec, jenž tvoří Smlouva o fungování EU (SFEU), víceletý finanční
rámec (VFR) a finanční nařízení (EU) 2018/1046, a rovněž rozhodnutí rozpočtového orgánu
přijímaná v uvedeném rámci. O rozpočtu decentralizovaných agentur rozhoduje rozpočtový orgán,
a to v rámci stropů stanovených ve VFR a v ročním rozpočtu.
V roce 2012 podepsaly Evropský parlament, Rada a Komise společné prohlášení o společném
přístupu k decentralizovaným agenturám (dále jen „společný přístup“). Tento politicky závazný rámec
byl a zůstává významným krokem při zajišťování soudržného rámce pro lepší správu a řízení
výkonnosti decentralizovaných agentur.
Komise je odhodlána zajistit jednotnější řízení a správu subjektů Unie i plánování a vykazování jejich
činností. Díky opatřením realizovaným v letech 2019 a 2020 Komise zlepšila podmínky pro
dosahování výsledků decentralizovaných agentur a podávání zpráv o jejich činnosti.
Nové rámcové finanční nařízení (EU) 2019/7151 (dále jen „RFN“) stanoví jednotná a závazná
pravidla pro rozpočet, plánování, podávání zpráv, výsledky a řízení decentralizovaných agentur.
V průběhu let 2019 a 2020 všechny decentralizované agentury přizpůsobily svá finanční pravidla
RFN, a to bez jakýchkoli odchylek od rámce, který je v něm stanoven pro řízení a výsledky agentur.
Související sdělení Komise o posílení správy subjektů Unie a o pokynech pro jednotný programový
dokument a konsolidovanou výroční zprávu o činnosti, které přijalo kolegium dne 20. dubna 2020
(C(2020)2297, dále jen „pokyny Komise pro JPD a KVZČ“), rovněž podporuje harmonizované
plánování a podávání zpráv všemi decentralizovanými agenturami.
Nyní je na decentralizovaných agenturách, aby tento rámec uvedly do praxe a na správních radách,
aby nad tím zajistily dohled. Zlepšení by se měla začít projevovat od roku 2021. Komise je odhodlána
zajistit, aby decentralizované agentury nezbytné změny účinně provedly.
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním
nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046. Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

Pokud jde o zřizování agentur, zohledňuje Komise fakta z posouzení dopadů, hodnocení a připomínek
zúčastněných stran v rámci zlepšování právní úpravy. Struktura řízení je posuzována ve všech
hodnoceních prováděných Komisí.
Úkoly decentralizovaných agentur jsou často trvalé povahy a nevyplývají z cyklu tvorby politiky
každého VFR – to platí i o jejich struktuře řízení. Agentury jsou opětovně vyhodnocovány v souladu
s tím, jaké povinnosti stanovil normotvůrce.
Program Komise pro zlepšování právní úpravy poskytuje rámec pro rozhodování založené na
důkazech. V rámci hodnocení jsou posuzovány výsledky agentur a identifikovány možné synergie
v jejich úkolech, přičemž se zkoumá efektivita, účinnost, soudržnost, relevance a přidaná hodnota
plynoucí z jejich činnosti pro EU. Komise souhlasí s tím, že při hodnoceních oblastí politiky
(kontrolách účelnosti) je důležité zvážit soudržnost úlohy a úkolů agentur v určité oblasti politiky,
identifikovat synergie a zredukovat byrokracii; stejně tak je třeba zvážit možné sloučení či zrušení
agentur působících v dané oblasti. Hodnocení slouží rovněž jako informační zdroj pro rozhodnutí
o nových návrzích, zatímco posouzení dopadů zkoumají různé možnosti a jejich možné dopady. Tento
proces podporují rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami.
Přidělování zdrojů pro decentralizované agentury odráží priority rozpočtu EU. O financování
rozhoduje rozpočtový orgán. Proces financování podléhá zavedenému regulačnímu rámci
stanovenému v článku 314 SFEU a ve finančním nařízení. Tato pravidla, zajišťující předvídatelnost
financování, musí dodržovat Komise i každá z decentralizovaných agentur. Zároveň uvedená pravidla
umožňují nezbytnou flexibilitu pro přizpůsobení se novým nebo měnícím se okolnostem.
Rozpočtový příděl, o němž rozhodne rozpočtový orgán, by měl odrážet výsledky decentralizované
agentury a v závislosti na nich upravit její rozpočet směrem nahoru či dolů, přičemž se zohlední
možné zvýšení efektivity a synergie, mimo jiné mezi agenturami, které patří do téhož klastru.
Decentralizované agentury jsou vybízeny ke vzájemné spolupráci a nové RFN usnadňuje využívání
dohod o úrovni služeb k její formalizaci. Stejně tak významná je spolupráce na mezinárodní úrovni
v rámci mandátu decentralizovaných agentur a RFN od každé z nich požaduje, aby do svého
jednotného programového dokumentu zahrnula strategii spolupráce se třetími zeměmi a/nebo
mezinárodními organizacemi.
VI. Komise přijímá všechna doporučení, která jsou jí určena.
ÚVOD
05. Povinnosti a kapacity agentur jsou striktně vymezeny zřizovacími nařízeními, která přijali
spolunormotvůrci.
Pokyny Komise pro JPD a KVZČ zajišťují jednotná a závazná pravidla pro rozpočet, plánování,
podávání zpráv, výsledky a řízení subjektů Unie.
POZNÁMKY
Souhrnná odpověď Komise k bodům 16 a 17.
Podle pokynů pro zlepšování právní úpravy musí posouzení dopadů identifikovat a popsat řešený
problém, stanovit cíle, formulovat možnosti politiky, posoudit dopady těchto možností a popsat, jak
budou očekávané výsledky monitorovány.
Systém Komise pro posuzování dopadů je založen na integrované metodě, jež posuzuje
environmentální, sociální a ekonomické dopady řady možností politiky, a důsledně tak při vytváření
politik Unie zohledňuje aspekt udržitelnosti. Posouzení dopadů porovnává možnosti, vysvětluje, která
z nich je preferována, pokud taková preferovaná možnost existuje, nebo vysvětluje, proč žádná

preferovaná možnost identifikována nebyla. Posouzení dopadů nenahrazuje politické rozhodnutí,
nýbrž poskytuje důkazy, z nichž toto rozhodnutí vychází. Konečné uspořádání agentury je výsledkem
jednání mezi spolunormotvůrci a může se od návrhu Komise lišit.
Pokud Výbor pro kontrolu regulace fungující v rámci Komise vydal dvakrát záporné stanovisko,
pouze místopředseda pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled může danou iniciativu
předložit kolegiu, aby rozhodlo, zda v ní pokračovat, či nikoli.
18. Agentury Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ETF zajišťují pravidelnou vzájemnou koordinaci
a spolupráci. Tato spolupráce umožňuje vytvářet synergie a vyhnout se překrývání činností a je
přínosem, jelikož propojuje práci jednotlivých agentur a vytváří společný prostor, v němž se agentury
mohou vzájemně konzultovat o tom, jak plní svůj mandát.
Pokud jde o agenturu ELA, Komise opakuje, že po provedení prvního zdokumentovaného posouzení
a po diskusi předložily odpovědné útvary Komise novou verzi posouzení dopadů, na jehož základě
Výbor pro kontrolu regulace vydal kladné stanovisko (SEC(2018)144) s výhradami.
19. Zřízení nového orgánu EU příslušného k řešení krize, který by odpovídal za správu přeshraničních
mechanismů řešení krize v celé EU, bylo zvažováno jako možnost politiky v roce 2012 v rámci
posouzení dopadů týkajícího se směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank2. V době
vypracování posouzení dopadů pro uvedenou směrnici nebyla bankovní unie se svým
centralizovaným dohledem nad bankami ze strany ECB a jednotného mechanismu dohledu dosud
zřízena. Jako preferovaná možnost bylo proto v posouzení dopadů zvoleno zřízení a provoz kolegií
k řešení krize za pomoci orgánu EBA.
21. Tehdejší předseda Komise Juncker oznámil ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 záměr
zřídit Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Toto prohlášení následovalo po období intenzivní
práce a jednání o mobilitě pracovních sil od roku 2014 (přijetí směrnice 2014/54, směrnice 2014/67,
reforma nařízení o síti EURES, návrhy na přezkum směrnice o vysílání pracovníků a nařízení
o koordinaci sociálního zabezpečení), jež ukázalo, že mezi různými vedoucími představiteli
v Evropě existuje jasná podpora pro vznik takového nového subjektu na evropské úrovni. To také
vysvětluje, proč byl návrh Komise na politické úrovni přijat v době kratší než jeden rok.
22. Pravidelná hodnocení agentur stanoví společný přístup a RFN (2019/715).
RFN stanoví požadavky na hodnocení (ex ante a retrospektivní), včetně akčního plánu pro následná
opatření k závěrům celkových pravidelných hodnocení, aby bylo zajištěno jejich efektivní plnění.
Iniciativa ke zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti byla podniknuta nezávisle na procesu
hodnocení ostatních agentur. Důvodem byla politická priorita, kterou Komise a spolunormotvůrci
přisuzovali tématu mobility pracovních sil v EU, a velmi specifické přeshraniční zaměření tohoto
orgánu ve srovnání s mandátem ostatních agentur.
3) Přijetí zřizovacích aktů agentur je výsledkem legislativního postupu, v němž Evropský parlament
a Rada obvykle vystupují jako spolunormotvůrci. Komise může k relevantnosti a soudržnosti agentur
přispět pouze svými legislativními návrhy a na základě posouzení dopadů.
Posouzení dopadů je vyžadováno, pokud očekávané ekonomické, environmentální nebo sociální
dopady činnosti EU spočívající ve zřízení nové agentury nebo v revizi zřizovacího nařízení existující
agentury budou pravděpodobně značné. Pokud nemá Komise žádnou či jen velmi malou možnost
volby, dopady jsou malé nebo je nelze jasně identifikovat, pravděpodobně dospěje k závěru, že
2
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posouzení dopadů není třeba. Potřeba provést posouzení dopadů by měla být posuzována případ od
případu; posouzení by mělo být provedeno, je-li užitečné.
23. Komise je odhodlána uvést veškeré zřizovací akty do souladu se společným přístupem, mimo jiné
doplněním ustanovení o skončení platnosti nebo o přezkumu. Nicméně její právo navrhnout změnu
nebo zrušení zřizovacího nařízení spadá do obecného práva iniciativy Komise.
24. Podle pokynů pro zlepšování právní úpravy je posouzení dopadů vyžadováno, pouze pokud
očekávané ekonomické, environmentální nebo sociální dopady činnosti EU budou pravděpodobně
značné. Nástroj č. 9 těchto pokynů uvádí, že pokud nemá Komise žádnou či jen velmi malou možnost
volby, dopady jsou malé nebo je nelze jasně identifikovat, pravděpodobně dospěje k závěru, že
posouzení dopadů není třeba. Potřeba provést posouzení dopadů by měla být posuzována případ od
případu; posouzení by mělo být provedeno, je-li užitečné.
Za určitých okolností může být třeba předložit určitý návrh urychleně, a nebude tedy možné provést
posouzení dopadů. Je také možné přejít od hodnocení stávajících právních předpisů přímo
k legislativnímu návrhu, bez posouzení dopadů. K tomu obvykle dochází, pokud jsou hodnocením
zjištěny konkrétní problémy, které je třeba řešit, a ohledně způsobu jejich řešení existuje jen malá
možnost volby.
Návrhu nového zřizovacího nařízení agentury Frontex skutečně plné posouzení dopadů
nepředcházelo. O provádění prvního nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži (EBCG 1.0)
byly nicméně pravidelně podávány zvláštní zprávy popisující její fungování, v nichž byly
identifikovány mezery a nedostatky, jež je možné zohlednit v budoucích právních předpisech.
Vzhledem k technické povaze revize zřizovacích nařízení agentur Eurofound, Cedefop a EU-OSHA
a k absenci přímých socioekonomických dopadů nebylo posouzení dopadů provedeno.
25. Komise konstatuje, že výsledkem průřezového hodnocení agentur v působnosti GŘ EMPL byla
řada doporučení pro každou z agentur (viz odpověď Komise na bod 75), ale žádné z nich by
nevyžadovalo změny legislativních návrhů Komise. Uvedená doporučení kromě toho sloučení nebo
společná sídla agentur nezahrnovala.
Komise by dále ráda upozornila, že Evropský parlament při jednáních o revizi zřizovacích nařízení
agentur Cedefop, Eurofound a EU-OSHA sice vyzval k posouzení proveditelnosti a nákladové
efektivity různých opatření včetně možných spojení, ale spolunormotvůrci nakonec tuto myšlenku
opustili a přijali přepracovaná znění daných nařízení pro agentury v původní podobě.
26. Na rozdíl od svých pravomocí ve vztahu k výkonným agenturám nemůže Komise rozhodnout
o zrušení či sloučení decentralizované agentury nebo o změně jejích úkolů – k tomu je nutný souhlas
spolunormotvůrců.
Hodnocení a identifikace synergií se rovněž zohledňují při přípravě legislativních návrhů Komise,
jejichž účelem je změna zřizujícího aktu decentralizované agentury, včetně případného sloučení
decentralizovaných agentur v téže oblasti politiky, nicméně o veškerých návrzích Komise nakonec
rozhodují spolunormotvůrci.
27. Kontrola účelnosti potvrdila vhodnost obecného nařízení o potravinovém právu pro daný účel
a identifikovala některé nedostatky, jež vyřešilo nové nařízení3.

3

Nařízení (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze
strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 a osm dalších odvětvových
právních předpisů.

28. Úkolem Komise je navrhovat právní předpisy, avšak za přijímání pravidel týkajících se hodnocení
a ustanovení o skončení platnosti nebo o přezkumu jsou odpovědní spolunormotvůrci.
Komise k vyhodnocení toho, jak určitá decentralizovaná agentura dosahuje výsledků ve své oblasti
politiky, stanovila jiné nástroje a ukazatele.
29. Druhá odrážka – Komise se domnívá, že přezkum uplatňování nařízení (EU) č. 806/2014 každé tři
roky, jak je stanoveno v samotném nařízení, zajišťuje transparentnost ohledně jeho provádění
a pomáhá zvyšovat efektivitu a účinnost jednotného mechanismu pro řešení krizí.
V případě agentury FRA dosahuje frekvence hodnocení de facto pěti let (první se uskutečnilo v roce
2012, druhé v roce 2017). Komise navíc 5. června 2020 přijala návrh nařízení, kterým se mění
zřizovací nařízení agentury FRA a které v souladu se společným přístupem výslovně stanoví, že
Komise provede hodnocení každých pět let.
S ohledem na malou velikost agentury EIGE a na skutečnost, že dosud dochází k provádění
doporučení z jejího prvního hodnocení, rozhodla správní rada s ohledem na zásadu proporcionality
o odložení druhého externího hodnocení této agentury z roku 2020 na rok 2022. Komise toto
rozhodnutí považovala za řádně odůvodněné.
Třetí odrážka – v případě agentury FRA Komise 5. června 2020 přijala návrh nařízení, kterým se
mění zřizovací nařízení této agentury a které v souladu se společným přístupem výslovně stanoví, že
její hodnocení bude provádět Komise (každých pět let).
V případě agentury EFCA Komise ve svém návrhu nařízení, kterým se mění nařízení o kontrole
a zřizovací nařízení této agentury (COM(2018) 368), v souladu se společným přístupem výslovně
stanovila, že Komise každých pět let zadá nezávislé externí hodnocení.
30. V případě agentury EASA se správní rada rozhodla rozsah takto omezit, aby snížila riziko
duplikace a nekonzistentnosti výsledků úplného hodnocení souboru činností, u něhož bylo
pravděpodobné, že bude podstatně dotčen revizí zřizovacího nařízení z roku 2018.
31. Kontroly účelnosti v relevantních oblastech politiky rovněž zvažují úlohu agentur, které v nich
působí. V závislosti na rozsahu posouzení, například pokud má zohlednit zvláštnosti mandátu dané
agentury nebo konkrétní překážky pro prosazování, by individuální hodnocení tyto aspekty zachytila
lépe.
32. Agentura EIT nebyla zřízena jako výkonná agentura, ale spíše jako znalostní subjekt. Její činnosti
se liší od činností výkonných agentur v rámci vzdělávacích, výzkumných nebo inovačních programů.
Mají větší rozsah a doplňkovou povahu; přispívají k rozvoji inovační kapacity Společenství
a členských států prostřednictvím integrace znalostního trojúhelníku (vysokoškolské vzdělávání,
výzkum a inovace) a zmenšují mezeru, která v oblasti inovací dělí EU od klíčových konkurentů. To
bylo potvrzeno posledním nezávislým hodnocením v roce 2017, jež potvrdilo, že administrativní
náklady EIT jsou podstatně nižší než stropy stanovené v právním základu programu Horizont 2020
a srovnatelně nižší než obdobné náklady výkonných agentur.
36. Komise upozorňuje, že vývoj příjmů z poplatků je pouze jedním z ukazatelů pracovní zátěže
agentury, nikoli jediným. Některé úkoly nejsou spojeny s uložením poplatku. A některé úkoly, z nichž
příjmy z poplatků plynou, nemusí vytvářet odpovídající pracovní zátěž.
Navíc se od agentur očekávalo, že zvýší svou efektivitu. Existuje proto důvod, proč nebylo zvýšení
příjmů z poplatků automaticky následováno zvýšením počtu zaměstnanců, jelikož i na agentury
financované z poplatků se vztahovalo snížení stavu zaměstnanců o 5 % uložené Komisi a subjektům
EU.

Komise připomíná, že agentura EASA je součástí pilotního projektu, v němž jsou příjmy z poplatků
spojeny s počtem zaměstnanců. Podle vlastních zpráv agentury o ukládaných poplatcích zůstává stav
zaměstnanců relativně stabilní.
Hlavním nedostatkem metody financování agentury EASA je skutečnost, že výpadky v příjmech
z poplatků musí být kompenzovány z rozpočtu EU, avšak přebytky se do rozpočtu EU nepřevádějí.
V případě agentury ECHA se Komise domnívá, že příčinou problému zjištěného Účetním dvorem je
zejména netypický způsob, jakým je ukládán poplatek této agentury, nikoli údajný nesoulad mezi
počtem zaměstnanců a pracovní zátěží. Potřeba uvést počty zaměstnanců do souladu s pracovní zátěží
tak nevzniká. Na rozdíl od agentur, které danému odvětví ukládají periodický poplatek (např. SRB,
EMA), jsou poplatky ukládané agenturou ECHA vždy jednorázové, ve chvíli registrace určité látky
nebo podání žádosti o povolení. V minulých letech tak bylo dosaženo maxima uložených poplatků.
Od poslední lhůty k povinné registraci podle nařízení REACH, jež nastala v roce 2018, příjmy
z poplatků podle očekávání poklesly a byly kompenzovány zvýšením vyrovnávacího příspěvku EU
v rámci programů VFR.
37. I přes úsilí agentury Frontex byla míra neobsazenosti relativně vysoká, rovněž v důsledku
relativně nízkého mzdového korekčního koeficientu pro Varšavu. Komise uznala existenci obtíží
a mimořádných potřeb spojených s novým mandátem a týkajících se kvalifikovaných zaměstnanců
z co nejširší geografické základny a ve druhém nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži
(EBCG 2.0) navrhla opatření zaměřená na zvýšení atraktivity agentury Frontex jako zaměstnavatele.
Agentura EASO vyvinula úsilí o zlepšení náboru prostřednictvím plánu na přijetí 90 nových
zaměstnanců v roce 2019. Nábor se zlepšil a 80 % plánovaných pracovních míst bylo v roce 2019
obsazeno. Fluktuace zaměstnanců dosáhla v roce 2019 hodnoty 5 %, přičemž cíl byl 7 %.
Pokud jde o agenturu GSA, soutěží o odborníky na pracovním trhu, který sdílí s kosmickým
průmyslem a kosmickými agenturami (státními a evropskou), kde se nabízejí vysoké platy. I přes tyto
obtíže byla agentura GSA každoročně schopna obsadit volná místa.
39. Rozhodnutí zadat externě určité činnosti se obvykle týká těch, k nimž nelze interně zajistit
nezbytné odborné znalosti.
Agentura eu-LISA se potýká s obtížemi, pokud jde o přilákání odborníků v oblasti IT. Při náboru
nejlepších specialistů panuje silná konkurence. Agentura přijala určitá opatření.
Od přemístění do Paříže orgán EBA již nevyužívá dočasné pracovníky a zavázal se řešit důsledky
jejich využívání pro kontinuitu činnosti.
Vysoký počet dočasných pracovníků v agentuře EASO je způsoben nedostatkem národních odborníků
vyslaných z členských států, jakož i specifickými požadavky na jazykové znalosti při práci v této
oblasti.
Komise uznává riziko nadměrné závislosti na externích zaměstnancích a nedodržení platných pravidel
týkajících se zaměstnanců.
Rámeček 5 - Příklady agentur, jejichž kritické funkce jsou závislé na externích dodavatelích
Komise uznává, že Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu („úřad EASO“) závisí na lidských a
technických zdrojích poskytovaných členskými státy. Agentura žádá o jmenování národních
odborníků, avšak rozhodnutí o jejich vyslání zůstává na členských státech.

Pokud jde o agenturu eu-LISA, agentura se potýká s potížemi, pokud jde o přilákání kvalifikovaných
pracovníků, zejména odborníků v oblasti informačních technologií. Tento zdroj je vzácný v celé
Evropě a v EU existuje silná konkurence při náboru nejlepších profilů.
Rámeček 7 - Frontex se potýká s opakovaně nízkým prováděním rozpočtu u návratových
operací
Operační podpora agentury Frontex pro členské státy a Azylový a migrační fond („fond AMIF“) se
navzájem doplňují v podpoře činností v oblasti navracení. Konečnou odpovědnost za zajištění
koordinace a součinnosti mezi fondy AMIF a činnostmi podporovanými agenturou mají členské státy.
Možnost organizovat návratové operace financované z fondu AMIF poskytuje členským státům
potřebnou flexibilitu k provádění navracení v případech, kdy agentura nemůže poskytnout podporu
nebo kdy se členské státy domnívají, že její zapojení není zapotřebí.
Pokud jde o plnění souvisejícího rozpočtu, agentura se v posledních letech nepochybně potýkala s
určitými obtížemi, pokud jde o úplné čerpání rozpočtu na navracení. Je však třeba poznamenat, že v
důsledku setrvalého rozvoje pomoci agentury Frontex v oblasti navracení bylo v roce 2019, kdy bylo
přiděleno 100 % rozpočtových prostředků na návrat, zaznamenáno významné zlepšení. Ačkoli se
očekávalo, že tento trend bude pokračovat i v roce 2020, díky převzetí návratových sítí, očekávanému
přirozenému růstu služeb a rostoucímu využívání ze strany členských států, omezující opatření
zavedená po celém světě s cílem omezit šíření onemocnění COVID-19 výrazně snížila možnost
navracení nelegálních migrantů, a v důsledku toho i žádosti členských států o organizaci návratových
operací prováděných charterovými i pravidelnými lety adresované agentuře.
42. Plánovací cyklus pro decentralizované agentury vyplývá z ustanovení SFEU a finančního
nařízení, která se týkají ročního rozpočtového cyklu. Načasování jednotného programového
dokumentu („JPD“) je v souladu s článkem 40 finančního nařízení. JPD lze změnit, což agenturám
poskytuje flexibilitu, aby se mohly změnám přizpůsobit.
Rámeček 8 - eu-LISA: případová studie o výzvách pro nově založenou agenturu
Dřívější nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým byla zřízena agentura eu-LISA, bylo s účinkem od 11.
prosince 2018 zrušeno a nahrazeno nařízením (EU) 2018/1726.
Načasování přijetí právních aktů Unie upravujících rozsáhlé informační systémy spravované
agenturou eu-LISA a jejich interoperabilitu závisí na spolunormotvůrcích EU.
Komise využívá svého nejlepšího odhadu, pokud jde o pravděpodobné načasování přijetí takového
právního základu, aby měly agentury k dispozici zdroje dostatečně brzy v rozpočtovém cyklu, čímž se
zajistí, že dosažení příslušných politických cílů nebude brzděno nebo zpožděno nedostatečným
financováním. Komise poté v úzké spolupráci s agenturami sleduje legislativní postup a je-li třeba,
poskytuje podporu. Přijetí takového právního základu však závisí na spolunormotvůrcích.
44. Komise se domnívá, že srovnání s výkonnými agenturami není relevantní. Hlavním úkolem
výkonných agentur je provádět finanční programy EU jménem Komise. Komise má nad výkonnými
agenturami plnou kontrolu. To se odráží v jejich řízení: jejich řídicí výbor je obvykle složen z členů
vrcholného vedení Komise, kteří zastupují různé útvary Komise příslušné pro programy přenesené na
předmětnou výkonnou agenturu.
45. RFN harmonizuje hlavní povinnosti bez ohledu na název uvedený ve zřizovacím aktu, pokud
zákonodárce nestanovil ve zřizovacím nařízení jiná pravidla.
46. Prostřednictvím RFN Komise zavedla pravidla pro zamezení střetům zájmů rovněž pro členy
správní rady.

48. V případě nadace Eurofound se správní rada schází v průměru pouze jednou ročně, aby přijala
nejdůležitější rozhodnutí nadace Eurofound. Mnohem menší výkonná rada, která má 8 členů a
zastupuje pracovníky, zaměstnavatele, vlády a Komisi, se schází v průměru 4 až 5 krát ročně.
Výkonná rada připravuje rozhodnutí, která má správní rada přijmout na svém plenárním zasedání,
nebo písemným postupem. Rozhodování probíhá v nadaci Eurofound dosti hladce, pravděpodobně
také z důvodu významné úlohy výkonné rady.
Podobné připomínky lze učinit i v případě Cedefop a EU-OSHA.
V každém případě je zřejmé, že o velikosti správní rady v tripartitních agenturách, která je určována
zvláštní tripartitní povahou těchto agentur EU, rozhodují spolunormotvůrci.
Dále pak je správní rada Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie („CdT“) ve svém
zřizovacím aktu vymezena takto: zástupce každé z agentur a úřadů EU, které jsou uvedeny ve
zřizovacím aktu CdT a s nimiž má CdT pracovní ujednání; jeden zástupce každého členského státu
EU; dva zástupci Komise a jeden zástupce každého z orgánů a subjektů, které mají vlastní
překladatelské útvary, ale uzavřely dohodu se střediskem o spolupráci podle vlastní volby.
Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) zřizovacího aktu CdT by každé ujednání s agenturami a úřady zřízenými
Radou „mohlo předpokládat zastoupení ve správní radě agentury nebo úřadu, který je stranou
uvedeného ujednání“. V současné době využívá možnost mít zástupce ve správní radě přibližně
polovina agentur a subjektů, které se střediskem uzavřely ujednání.
49. Celounijní perspektiva v rozhodování agentur je zajištěna účastí všech členských států a Komise
ve správních radách a potřebou dosáhnout dohod a kompromisů.
Souhrnná odpověď Komise k bodům 50 a 51.
Cílem RFN je posílit demokratickou kontrolu, pakliže je uložena povinnost odpovídat se Evropskému
parlamentu a Radě.
Orgán příslušný k udělení absolutoria, zejména výbor CONT, věnuje pozornost výkonnosti agentur.
Má zvláštní oddíl pro horizontální usnesení o udělení absolutoria agenturám EU a pro každé usnesení
o udělení absolutoria každé agentuře EU.
53. Veřejná kontrola Jednotného výboru pro řešení krizí („výboru SRB“) je zajištěna plenárním
zasedáním jeho správní rady, které se skládá ze zástupců všech členských států bankovní unie.
Absolutorium Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („úřad EUIPO“) uděluje Rozpočtový
výbor úřadu EUIPO (který se skládá z dvou zástupců Komise, jednoho zástupce Evropského
parlamentu a jednoho zástupce každého členského státu).
Absolutorium Odrůdovému úřadu Společenství („úřad CPVO“) uděluje jeho správní rada složená z
jednoho zástupce Komise a jednoho zástupce každého členského státu.
Roční účetní závěrka plně samofinancovaných agentur (EU-IPO, CPVO a SRB) je navíc auditována
Evropským účetním dvorem.
54. Komise poukazuje na to, že RFN vytváří jasnou vazbu mezi hodnocením výkonnosti a
příspěvkem k politice EU.

Komise zavedla odlišné/jiné nástroje pro sledování vývoje klíčových ukazatelů pro posuzování
výkonnosti agentur s jejich politickými cíli. Umožňují organizovat toto posouzení na ročním nebo
víceletém základě.
56. Klíčové ukazatele výkonnosti mohou být různé povahy: první kategorie bude měřit výkonnost
činností (co je dodáváno) a jiné budou měřit, jak jsou dodávány výsledky (finanční rozměr a rozměr
lidských zdrojů). Pokyny týkající se klíčových ukazatelů výkonnosti pro členy statutárních orgánů
uvedené Účetním dvorem poskytují příklady druhé kategorie. Pro první kategorii je obtížnější
poskytnout obecné pokyny, neboť agentury plní úkoly ve velmi odlišných oblastech působnosti a
různé povahy, jak uznal EÚD v bodě 60. Agentury vypracovaly vlastní klíčové ukazatele výkonnosti,
jak uvádí EÚD v bodě 57, a mají povinnost zahrnout je do svého JPD a vykázat je každoročně ve své
konsolidované výroční zprávě o činnosti („KVZČ“).
57. RFN spolu s pokyny Komise pro JPD a KVZČ zahrnují povinnost agentur podávat zprávy o
hlavních činnostech nebo úspěších, které přispěly k prioritám EU, a o ukazatelích výkonnosti za
účelem měření plnění cílů a výsledků stanovených v JPD.
JPD a KVZČ vyžadují propojení ukazatelů s politickými cíli.
Mnoho ukazatelů vyvinutých a v současnosti používaných Evropským podpůrným úřadem pro otázky
azylu („úřad EASO“) je navíc výsledkem auditů EÚD nebo Útvaru interního auditu Komise. Úřad
EASO rovněž poskytuje informace ve čtvrtletních zprávách, které poskytují souhrn podrobnějších
ukazatelů uvedených v jiných dokumentech.
A konečně, pokud jde o Evropský úřad pro bezpečnost potravin („úřad EFSA“), mají podrobné
ukazatele klíčový význam pro sledování požadovaných činností, neboť úřad EFSA musí provádět
pouze posouzení rizik, tj. poskytuje vědeckou/technickou podporu (vědecký základ) pracovníkům
provádějícím řízení rizik.
58. Hodnocení zůstávají nástrojem, jímž Komise posuzuje provádění politiky ze strany agentur.
Hodnocení využívají kombinace ukazatelů, jako jsou ukazatele výstupů, výsledků nebo dopadu.
Roční monitorování na druhé straně vychází především z ukazatelů výstupů.
Souhrnná odpověď Komise k bodům 59 a 60.
Revidované pokyny Komise pro JPD a KVZČ pomohou při postupném zlepšování v předkládání
údajů.
61. Pokyny Komise pro JPD a KVZČ zavedly pro každou agenturu povinnost plánovat a podávat
zprávy o environmentálním řízení. Agentury budou podávat zprávy o dopadu svých správních
činností na životní prostředí za rok 2019 (se zveřejněním v roce 2020). Od roku 2022 budou plánovat
opatření a cíle, jejichž cílem je snížit jejich dopad.
65. Druhá odrážka – vedle účasti Komise ve výkonné a správní radě je koordinace umožněna také
sítěmi orgánů a reprezentativních subjektů, které napomáhají Evropské agentuře pro železnice
(„agentura ERA“) při plnění úkolů.
Čtvrtá odrážka – Komise dále bere na vědomí, že Evropská agentura pro bezpečnost letectví
(„agentura EASA“) zavedla rozsáhlý mechanismus poradenství a koordinace s členskými státy i s
představiteli odvětví, který se tedy vztahuje na různé oblasti letectví.
66. Rozsah pravomocí agentury je vymezen zřizovacími akty přijatými normotvůrcem a uplatňován v
souladu se zásadami věci Meroni.

68. V rámci procesů posuzování dopadu a hodnocení se agentury vyzývají, aby poskytly vstupní
veličiny nebo aby byly pozorovateli v meziútvarových řídicích skupinách.
Komise je odhodlána konzultovat agentury v rámci cílených konzultací při hodnoceních a
posouzeních dopadů, aby využila jejich znalostí, též pro revize jejich zřizovacích nařízení.
Souhrnná odpověď Komise k bodům 69 a 70.
Vypracování návrhu rozpočtu se řídí stejnými interními postupy jako všechny ostatní dokumenty
přijímané kolegiem. Interní rozpočtový proces Komise umožňuje agenturám jasně prezentovat své
potřeby a komunikovat se svými partnerskými generálními ředitelstvími. Po přijetí je návrh rozpočtu
zveřejněn.
Frontex obdržel dodatečné zdroje na základě politické dohody v reakci na bezprecedentní migrační
krizi.
Potřeba rozpočtových prostředků a pracovních míst v souvislosti s posílením Frontexu byla
prezentována v návrhu Komise ze dne 15. prosince 2015. V prvních letech měl Frontex určité obtíže s
efektivním čerpáním zvyšujících se rozpočtových zdrojů v období 2016–2018. Rozpočet na rok 2019
byl však díky zvýšenému úsilí agentury téměř zcela vyčerpán, a to i v oblasti návratových operací.
Tato skutečnost prokazuje, že původní přidělení rozpočtových prostředků bylo správné. Viz také
odpověď Komise k rámečku 7. Pokud jde o provozní činnosti a plánování rozsáhlých výzkumných
projektů a projektů v oblasti IT, rozhodla se EU-OHSA pro dvouleté období provádění těchto projektů
s cílem dosáhnout většího účinku daných zdrojů. Přenos prostředků je plánovanou součástí takového
přístupu a počítá se s ním i v pracovním programu agentury, při sestavování rozpočtu podle činností a
v plánu zadávání zakázek, které schvaluje správní rada.
71. Čtvrtá odrážka – Komise upozorňuje na to, že CPVO, ECHA a EMA plní část svých (zejména
vědeckých) úkolů s pomocí odborníků, které poskytují členské státy. Jelikož tak stanoví jejich
zřizovací nařízení, rozhodli tak spolunormotvůrci, a nikoli agentury samotné.
Co se týče ECHA, úkoly, které provádějí členské státy (např. hodnocení látek), jsou zakotveny v
článcích 44 a 45 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).
Rámeček 11 – Po více než desetiletí se ECHA stále snaží prosadit v kontextu omezených
pravomocí
V rámci zmíněných omezení mohou být někteří zaměstnanci agentury mobilizováni pro plnění
různých úkolů svěřených ECHA na základě REACH, CLP, BPR, PIC a POP, díky čemuž jsou možné
synergie a úspory z rozsahu.
Rámeček 12 – Ochrana hranic a azyl – dva různé příběhy4
Komise souhlasí, že Frontex ve velké míře závisí na lidských a technických zdrojích poskytovaných
členskými státy. Potřeby agentury za účelem podpory členských států, jež čelí tlaku, se během
migrační krize v roce 2015 zvýšily čtyřnásobně. Dosud byla agentura zcela závislá na dobrovolném
poskytování sdružených zdrojů ze strany členských států. Nařízení EBCG 2.0 z roku 2019 výrazně
zlepšilo dostupnost kapacit a nástrojů tím, že agentuře poskytlo vlastní operační složku (a sice
pobřežní stráž a technické vybavení) a posílilo její interakce s orgány členských států v rámci
Evropské pohraniční a pobřežní stráže. To agentuře umožní účinně plnit její mandát tím, že bude moci
reagovat na existující hrozby a zajistit strategickou připravenost EU k reakci na budoucí výzvy.

4

Viz také zvláštní zpráva EÚD č. 24/2019 „Azyl, relokace a navracení migrantů: Nastal čas zintenzivnit
opatření k řešení rozporů mezi cíli a výsledky“.

EASO neustále zkoumá způsoby, jak zlepšit své fungování. V Řecku například tamní azylová služba
nyní schválila nový model, na jehož základě pracovníci vyslaní EASO podléhají jejímu přímému
řízení (namísto paralelního fungování a pod řízením EASO).
73. Komise upozorňuje na to, že každý členský stát smí registrovat ochranné známky pouze s
vnitrostátní platností, zatímco EUIPO registruje ochranné známky výhradně pro celé území EU.
Služby, které poskytují, proto nejsou zcela totožné.
Zřizovací nařízení EFSA (nařízení (ES) č. 178/2002) stanoví spolupráci s členskými státy
(prostřednictvím poradního sboru agentury a v rámci sítě podle článku 36) s cílem podpořit
soudržnost příslušných činností/programů a zamezit jejich případnému zdvojování; článek 30 vyzývá
ke specifické spolupráci v oblasti rozdílných stanovisek. Ustanovení o spolupráci obsahuje také
zřizovací nařízení ECDC.
75. První odrážka – přestože se obě agentury zabývají právy žen, jejich mandáty se zřetelně liší:




FRA je pověřena, aby poskytovala orgánům EU a členským státům nezávislé informace a
údaje o stavu základních práv v členských státech s cílem napomoci jim při tvorbě fakty
podložených iniciativ v oblasti základních práv. FRA shromažďuje údaje v oblastech
vymezených ve víceletém rámci5. V této souvislosti FRA rovněž shromažďuje údaje o situaci
žen, jelikož její průzkumy a studie lze rozčlenit podle pohlaví (např. průzkum o
antisemitismu). Není to však primárním účelem její činnosti a jde pouze o část informací,
které je schopna poskytovat.
Mandátem EIGE je přispívat k prosazování a posilování rovnosti žen a mužů, včetně
genderového mainstreamingu, prostřednictvím prosazování lépe informované tvorby politik a
podporou lepší informovanosti činitelů s rozhodovacími pravomocemi i občanů na úrovni
členských států i EU. EIGE se zaměřuje na rovnost žen a mužů ve všech jejích aspektech
včetně jejího sociálního, ekonomického a politického rozměru – tzn. nejen z perspektivy práv
žen, ale i z hlediska účasti, zastoupení a viditelnosti žen a mužů a posílení jejich postavení a
účasti ve všech oblastech života. EIGE rovněž produkuje genderové statistiky (což je širší
koncept než údaje rozlišené podle pohlaví).

V roce 2010 podepsaly FRA a EIGE dohodu o spolupráci s cílem zlepšit vzájemnou spolupráci,
podporovat synergie a zabránit překrývání činností. FRA a EIGE také pořádají pravidelná setkání za
účelem zlepšení vzájemné spolupráce. Komise se aktivně zasazuje o co nejlepší využívání zdrojů.
Třetí odrážka – viz odpověď Komise k bodu 25. Činnosti ELA mají navíc přeshraniční zaměření,
čímž se liší od zbývajících tří agentur.
76. V září 2016 byly mandáty agentur EMSA, EFCA a Frontex skutečně pozměněny a rozšířeny tím,
že do jejich příslušných zřizovacích nařízení6 byl doplněn nový společný článek týkající se evropské
spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže. Nástroji spolupráce, které tyto tři agentury využívají,
jsou dohody o úrovni služeb (SLA), ať již v oblasti poskytování prostředků pro dozor, sdílení dat
nebo vzájemné zálohy a podpory účetních služeb.
5

Stávající rámec (na období 2018–2022) zahrnuje oběti trestných činů a přístup ke spravedlnosti; rovnost a
diskriminaci na jakémkoli základě; informační společnost, a zejména respektování soukromého života
a ochranu osobních údajů; justiční spolupráci, s výjimkou trestních věcí; migraci, hranice, azyl a integraci
uprchlíků a migrantů; rasismus, xenofobii a s nimi spojenou nesnášenlivost; práva dítěte; integraci a sociální
začleňování Romů.

6

(Pro Frontex) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016. (Pro EMSA)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1625 ze dne 14. září 2016. (Pro EFCA) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1626 ze dne 14. září 2016.

77. RFN usnadňuje uzavírání dohod o úrovni služeb (SLA) mezi agenturami a/nebo Komisí (viz čl. 59
odst. 3).
Revidované pokyny Komise k JPD rovněž stanoví „strategii pro dosahování vyšší účinnosti“, podle
níž agentury informují o „sdílení služeb a projektů v oblasti rozvoje informačních technologií mezi
agenturami působícími v témže členském státě nebo v téže oblasti politiky a mezi agenturami a
Komisí“.
Rámeček 13 – ECHA a EFSA – podobná práce, ale nedostatečná spolupráce
V Zelené dohodě pro Evropu bylo oznámeno vypracování strategie v oblasti chemických látek pro
udržitelnost v roce 2020. V tomto rámci se plánuje posílení koordinace a spolupráce mezi ECHA a
EFSA a dalšími vědeckými institucemi EU. Komise rovněž uvedla, že prověří, jak zjednodušit a
posílit právní rámec, a přezkoumá, jak lépe využívat agentury EU a vědecké instituce, aby dosáhla
pokroku směrem k systému „jedna látka – jedno hodnocení“.
ECHA a EFSA spolupracují při posuzování nebezpečnosti a rizik chemických látek v případě
chemických látek, na něž se vztahují různé právní předpisy. Příkladem je posouzení bisfenolu A nebo
ftalátů.
Komise zadala zakázku na pilotní projekt navržený Evropským parlamentem, který posuzuje přínosy
a technické, právní a rozpočtové výzvy spojené s harmonizací formátů údajů a vytvořením společné
platformy pro údaje o chemické bezpečnosti. V rámci tohoto projektu budou rovněž prozkoumány
možnosti, jak zlepšit sdílení údajů mezi agenturami (EFSA, ECHA) při provádění různých právních
předpisů. Předpokládaná doba trvání projektu je 16 měsíců.
79. Před vytvořením agentury Komise formálně požaduje, aby agentura využívala jazykových služeb
CdT. Komise zajišťuje, aby standardní ustanovení o překladu bylo součástí zřizovacího aktu nově
zřizovaných agentur a subjektů.
82. RFN vyžaduje, aby součástí JPD každé agentury byla i strategie pro spolupráci s třetími zeměmi
a/nebo mezinárodními organizacemi (viz článek 32).
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
84. Komise připomíná, že zřízení decentralizované agentury a ustavení rámce jejího fungování je
výsledkem politických jednání mezi spolunormotvůrci. Komise připravuje své návrhy právních
předpisů na základě důkazů vyplývajících z posouzení dopadů, hodnocení a připomínek zúčastněných
stran v souladu s pokyny ke zlepšování právní úpravy. Koncept flexibility má svá omezení, pokud
vyžaduje, aby normotvůrce schválil změny zřizovacích aktů.
85. Podle společného přístupu by rozhodnutí o zřízení agentury mělo vycházet z objektivního
posouzení dopadů všech relevantních možností. V souladu s tím je první volbou Komise před tím, než
navrhne zřízení nové agentury, vždy provádění předpokládaných úkolů Komisí nebo některou z již
existujících agentur. Pouze pokud tyto nebo další možné alternativy nejsou pokládány za nejlepší
možnost, lze uvažovat o zřízení decentralizované agentury.
Kontroly účelnosti oblastí politiky poskytují informace o fungování a koherenci agentur v týchž
oblastech politiky. Tato hodnocení, případně v kombinaci s hodnoceními jednotlivých agentur,
Komisi umožňují předkládat návrhy na úpravy zřizovacích aktů agentur, je-li to relevantní.
Doporučení 1 – Zajistit relevantnost, koherenci a flexibilitu u zřizování agentur
Komise přijímá doporučení 1 a).

Komise souhlasí s tím, že při provádění pravidelných průřezových hodnocení v určité oblasti politiky
(kontrol účelnosti) je důležité brát v úvahu soudržnost úlohy a úkolů agentur s cílem identifikovat
synergie a zredukovat byrokracii a zároveň posoudit možné sloučení či zrušení agentur působících v
dané oblasti.
Komise přijímá doporučení 1 b).
86. Komise usuzuje, že odkaz na rozpočtové postupy EU se týká jak roční, tak víceleté dimenze v
důsledku revize jednotného programového dokumentu.
Doporučení 2 – Přidělovat zdroje agenturám flexibilněji
Komise přijímá doporučení 2 b).
Komise přijímá doporučení 2 c).
87. Komise se domnívá, že odpovědnost členů správních rad je jasně vymezena ve společném
přístupu a ve zřizovacích aktech agentur.
Doporučení 3 – Zkvalitnit řízení výkonnosti a podávání zpráv o ní
Komise podotýká, že písmeno a) doporučení 3 je určeno agenturám. Komise nedávno posílila
použitelný rámec prostřednictvím nového RFN a souvisejících pokynů Komise pro JPD a KVZČ a
bude sledovat jejich provádění ze strany agentur.
Komise přijímá doporučení 3 b).
Komise přijímá doporučení 3 c).
Komise řízení agentur hodnotí a v případě potřeby předkládá legislativní návrhy v souladu se
společným přístupem.
89. Komise zdůrazňuje, že čl. 32 odst. 1 RFN agenturám ukládá stanovit v jejich JPD strategii pro
spolupráci s třetími zeměmi a/nebo mezinárodními organizacemi, která tvoří základ pro podporu
Komise.
Výměna odborných poznatků mezi agenturami a mimounijními subjekty EU je nadto obecně
stanovena prostřednictvím tzv. „pracovních ujednání“ ve spolupráci s ESVČ a Komisí.
Doporučení 4 – Posílit roli agentur jako center pro sdílení odborných poznatků a vytváření sítí
Komise podotýká, že písmeno a) doporučení 4 je určeno agenturám. RFN a související nové pokyny
Komise vyžadují, aby agentury přijaly „strategii pro dosahování vyšší účinnosti“.
Komise přijímá doporučení 4 b) do té míry, do jaké se ji týká.
Komise podotýká, že hlavní odpovědnost nesou členské státy, jež mají poskytovat informace,
odborníky a podporu.
Komise přijímá doporučení 4 c).

Odpovědi sítě agentur EU (EUAN)

Odpověď sítě EUAN na zprávu „Budoucnost agentur EU – je zde potenciál pro
větší flexibilitu a spolupráci“
Síť agentur EU (EUAN) vítá předběžné připomínky vyplývající z auditu Evropského účetního
dvora (EÚD), který zkoumal, zda jsou zavedeny vhodné podmínky k tomu, aby bylo
agenturám EU umožněno úspěšně plnit jejich mandát a cíle.
Síť EUAN bere na vědomí závěr Účetního dvora, že agentury hrají při realizaci politik EU
stále důležitější roli a že sehrávají klíčovou úlohu z hlediska slaďování zájmů různých
členských států pro účely dosažení řešení pro společné politiky EU. Účetní dvůr rovněž
zjistil, že agentury trpí omezenou flexibilitou zdrojů, částečně v důsledku toho, že jejich
plánovací cyklus je přísně provázán s rozpočtovým procesem Komise. Účetní dvůr dále
konstatoval, že by agenturám měly být podle jejich měnících se potřeb poskytovány
přiměřené zdroje a že by měla být posílena úloha agentur jako center odborných znalostí
a vytváření sítí.
Tato zpráva je zvláště důležitá v kontextu rozšířených mandátů a zvýšených nároků
zúčastněných stran, kterým agentury čelí. Současně však došlo ke snížení zdrojů agentur,
což ohrozilo jejich schopnost plnit své povinnosti. Síť EUAN rovněž vítá výzvu Účetního
dvora, aby byly zdroje agenturám přidělovány flexibilněji. Dopad trvalého snižování počtu
zaměstnanců v posledních letech a požadavek na flexibilitu se skutečně projevily zcela
očividně v průběhu současné krize způsobené onemocněním COVID-19, během níž bylo
několik agentur vyzváno k urychlené reakci. V důsledku toho musely přesunout rozsáhlé
zdroje, aby mohla být zajištěna nezbytná koordinace na úrovni EU a kritické odborné
znalosti k usnadnění evropského a vnitrostátního rozhodování v průběhu pandemie.
Síť EUAN podporuje kroky EÚD směřující k zefektivnění procesu přezkumu souvisejícího
s tímto auditem a zároveň uznává, že každá agentura má svou vlastní právní
subjektivitu. Síť EUAN by ráda zdůraznila potřebu úzké spolupráce mezi agenturami a
Komisí při posuzování proveditelnosti doporučení, například během přípravných prací
k hodnocením před jejich provedením, a to s ohledem na jedinečnou oblast působnosti
každé agentury, včetně zohlednění rozdílů ve složení jejich řídících orgánů. Je třeba se
vyhnout univerzálnímu přístupu.
V neposlední řadě by síť EUAN ráda EÚD poděkovala za jeho konstruktivní přístup
k vypracování předběžných připomínek a těší se na další spolupráci s agenturami.
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Odpovědi Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci (EU-OSHA)

Opakované přenášení rozpočtových prostředků je způsobeno víceletou povahou činností a smluv
agentury. Míry rušení prostředků přenesených z předchozích let jsou velmi nízké. Agentura EU-OSHA
zavádí nová opatření ke zvýšení transparentnosti svého finančního plánování, čímž upevní řádné řízení
svých finančních prostředků.

Santiago de Compostela 12, 5th floor - 48003 Bilbao - Spain
Tel. +34 944 358 400 - Fax +34 944 358 401
information@osha.europa.eu - http://osha.europa.eu
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Odpovědi Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu
(EASO)

Ve Valletta Harbour dne 20. července 2020

Odpověď úřadu EASO na předběžné připomínky Evropského účetního
dvora: „Budoucnost agentur EU – potenciál pro větší flexibilitu a
spolupráci“
Obecně by úřad EASO na úvod rád ocenil rozsáhlou analýzu provedenou Evropským účetním dvorem
v oblastech, které se přímo dotýkají činnosti agentur EU. Ačkoliv jsou předběžné připomínky a doporučení
zajímavé pro všechny agentury, úřad EASO připomíná potíže, na které upozornil sám Evropský účetní dvůr, při
porovnávání současných 37 agentur EU, jež mají odlišné organizační struktury, poslání a výzvy. Proto úřad
EASO doporučuje opatrnost, aby se předešlo pokušení uplatňovat univerzální přístup na měření výkonnosti
všech agentur.
Úřad EASO by také rád upozornil na následující cílené připomínky k příslušným oddílům/bodům předběžné
zprávy:

Připomínky
Odpověď úřadu EASO (bod 29):
Článek 46 nařízení (EU) č. 439/2010 1 stanoví nezávislé externí hodnocení, které zahrnuje vliv úřadu EASO na
praktickou spolupráci v oblasti azylu a na společný evropský azylový rámec. Nezávislé externí hodnocení
agentury provedené společností EY v roce 2014 zadal úřad EASO podle pokynů vydaných správní radou po
dohodě s Komisí. Tento postup je v souladu s uvedeným článkem 46 zřizovacího nařízení úřadu EASO. Kromě
toho čl. 46 odst. 2 také stanoví, že o harmonogramu příštích hodnocení rozhodne správní rada úřadu EASO po
dohodě s Komisí.
Dne 4. května 2016 vydala Evropská komise návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl – EUAA (a
o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010). Podle tohoto nového návrhu, o kterém se stále vyjednává na úrovni EU,
se Evropská komise žádá, aby do tří let od vstupu tohoto nového nařízení v platnost a poté každých pět let
nechala vypracovat hodnocení agentury EUAA, které posoudí zejména dopad, účinnost a účelnost agentury a
jejích pracovních postupů. Toto hodnocení musí zahrnovat vliv agentury na praktickou spolupráci v otázkách
azylu a na společný evropský azylový systém. Hodnotící zprávu společně se svými závěry ohledně této zprávy
má Komise zaslat Evropskému parlamentu, Radě a správní radě. Zjištění vyplývající z hodnocení se mají
zveřejnit.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky
azylu.
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Odpověď úřadu EASO (bod 37):
V akčním plánu správy a řízení úřadu EASO a v plánu zapojení zaměstnanců byla zavedena opatření na snížení
závažné míry fluktuace, kterou úřad EASO dříve zaznamenával, zejména v prvním pololetí roku 2018 (míra
fluktuace v roce 2018 – 10 %, míra fluktuace v roce 2019 – 5,76 % [1]). Míra fluktuace na konci dubna 2020
činila 1,97 %, tudíž se zdá, že se podaří splnit cíl roční míry fluktuace nepřekračující 7 %.
Zavedení několika opatření má za cíl jednak přilákat nové zaměstnance, jednak udržet stávající zaměstnance
v agentuře. Následuje orientační přehled opatření, mezi něž patří posílení interní komunikace v rámci
agentury, flexibilnější pracovní podmínky – sladění pracovního a rodinného života – a posílení učení a vyhlídek
v oblasti odborné přípravy pro zaměstnance:
•

posílení správy a řízení agentury prostřednictvím změny organizační struktury. Cílem
restrukturalizace provedené dne 1. ledna 2020 je vytvořit solidní rámec pro flexibilní pracovní toky a
lepší interní fungování agentury spolu s posílenou viditelností a využíváním znalostí a odbornosti
úřadu EASO,

•

větší transparentnost na úrovni vedení. Například prostřednictvím zveřejňování zpráv ze zasedání
řídícího týmu na intranetu,

•

soustavné úsilí s cílem zajistit náležitou komunikaci s kolegy zajišťujícími operativní podporu
v terénu, například prostřednictvím pravidelných týdenních videokonferencí,

•

větší pozornost věnovaná úkolům výboru zaměstnanců,

•

v rámci oddělení a útvarů se konají pravidelné schůze zaměstnanců,

•

zavedení pružné pracovní doby a práce na dálku,

•

příznivější možnosti pro zajišťování výuky,

•

navýšení počtu dnů „mimo pracoviště“ a teambuildingových aktivit pro zaměstnance,

•

formalizace postupu ukončení pracovního poměru, která agentuře umožňuje získat zpětnou vazbu a
ponaučení od zaměstnanců odcházejících z agentury.

Kvůli nedávnému šíření nového koronaviru (COVID-19) určil řídící tým úřadu EASO kritické riziko významných
narušení a zpoždění při provádění plánu pracovních míst úřadu EASO. Výkonný ředitel okamžitě přijal a provedl
opatření za účelem zmírnění rizik.
Odpověď úřadu EASO (bod 39):
V souladu se zřizovacím nařízením úřadu EASO mohou být azylové podpůrné týmy nasazeny na žádost
členského státu vystaveného mimořádnému tlaku (článek 13) na základě operačního plánu (článek 18). Podle
čl. 13 odst. 2 zřizovacího nařízení úřadu EASO v reakci na tuto žádost může úřad EASO koordinovat nezbytnou
technickou a operativní pomoc pro žádající členský stát či členské státy a časově omezené vyslání azylového
podpůrného týmu.
Podle zřizovacího nařízení úřadu EASO (články 13, 15 a 16 nařízení) by členské státy měly poskytnout
vnitrostátní odborníky do členských států EU, které čelí tlaku (např. Malta, Kypr, Řecko, Itálie), a to na žádost
těchto států. Avšak kvůli skutečnosti, že míra vysílání odborníků z členských států v současnosti činí pouze 8 %,
byl/je úřad EASO nucen hledat alternativní způsoby, jak poskytovat potřebnou podporu. To bylo zdůrazněno i
v závěrech Evropské rady z října 2016. Právě proto byl ustaven model prozatímních pracovníků.
Za tímto účelem úřad EASO uzavřel s příslušnými agenturami smlouvy na veřejné zakázky na poskytování
prozatímních pracovníků v zájmu dokončení úkolů v každé z příslušných zemí provádění operací (Malta, Itálie,
Řecko a Kypr). Úkoly pro úřad EASO plní dvě kategorie prozatímních pracovníků: prozatímní pracovníci
poskytující dočasnou podporu při administrativních úkolech, kteří dočasně nahrazují statutární zaměstnance,
a prozatímní pracovníci nasazení v hotspotech za účelem poskytování podpory členským státům EU, které to
zejména potřebují (Malta, Itálie, Řecko a Kypr), čímž dočasně nahrazují odborníky z členských států. Smlouvy
[1]

Údaje ke dni 31. prosince 2019.
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na veřejné zakázky se řídí právem Unie, které je v případě potřeby doplněno platným právem země, v níž
probíhá operace. Každá z právních jurisdikcí má zavedená vnitrostátní pravidla, jimiž se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání.
Rezervní skupina pro otázky azylu, která je zamýšlena v návrhu nařízení o Agentuře EU pro azyl, může pomoci
lépe se vypořádat s otázkou nedostatečného počtu nasazených pracovníků, zejména v případech, kdy je
zapotřebí okamžitého zásahu s cílem řešit situace, jež vyvíjejí neúměrný tlak a představují extrémní zátěž pro
azylové a přijímací systémy členských států.
Odpověď úřadu EASO (bod 42):
Úřad EASO uznává a vítá připomínky EÚD, pokud jde o délku cyklu plánování a výzvy, které by tato délka mohla
představovat pro agentury, jako je úřad EASO, které působí v poměrně nepředvídatelném a proměnlivém
prostředí.
Odpověď úřadu EASO (bod 64):
Přítomnost úřadu EASO se jen v on-line sdělovacích prostředcích (s ohledem na počet čtenářů daných médií)
dramaticky zvýšila z 2,1 miliardy v roce 2017 na 8,2 miliardy v roce 2019. Všechny údaje (včetně těch
uvedených níže) pocházejí od společnosti Meltwater Media Intelligence.
Úřad EASO se více zaměřuje na počet oslovených čtenářů než na počet článků. Články v malých místních
sdělovacích prostředcích osloví omezený počet osob, zatímco zprávy tiskových agentur (Reuters, AFP, AP, ANSA
atd.) a významných mezinárodních a celostátních publikací osloví jedním článkem miliony osob. Úřad EASO
chce i nadále budovat schopnost rozeznat značku, a proto se zaměřuje na druhý uvedený typ sdělovacích
prostředků. Na základě nástroje Meltwater bylo zjištěno, že od 1. ledna 2018 do konce července 2019 byl úřad
EASO zmíněn v 10 773 článcích (a citován ve 2 226 článcích). Jen v období od ledna do července 2019 se
o úřadu EASO zmiňovalo na 2 480 článků (více než za celé uváděné referenční období).
V neposlední řadě pak úřad EASO konstatuje, že vedle přítomnosti v tradičních/internetových sdělovacích
prostředcích klade zvlášť velký důraz na přítomnost na sociálních médiích. Úřad EASO si je vědom toho, že
moderní občané se snadno nechají rozptýlit a obecně získávají zprávy o současném dění z účtu na Facebooku
nebo Twitteru, nikoliv z tradičních sdělovacích prostředků. Proto úřad EASO soustavně publikuje na svých
účtech v sociálních médiích s využitím atraktivních audiovizuálních materiálů a vytváří pravidelně
zveřejňovaný obsah, jehož prostřednictvím občanům na sociálních médiích zprostředkovává své činnosti a
mandát. Uveďme tyto dva příklady:
•

https://twitter.com/i/status/1205095369870368770 (733 tisíc impresí na Twitteru, 1,5 milionu
zhlédnutí na Facebooku),

•

https://twitter.com/i/status/1182213348508753920 (777 tisíc impresí na Twitteru).

Odpověď úřadu EASO (bod 65):
Úřad EASO souhlasí s připomínkami EÚD ohledně prostoru pro zlepšení, pokud jde o informování agentur
o výsledku klíčových diskusí konaných během jednání o rozpočtu. Příkladem může být rozpočet úřadu EASO na
rok 2020, který rozpočtový orgán během dohodovacího řízení snížil o 24,7 milionu EUR. Úřad EASO proto
provádí náročný úkol spočívající v přezkoumání několika svých plánovaných činností, včetně svého
operativního plánování stanoveného v programových dokumentech úřadu.
Odpověď úřadu EASO (bod 77):
Úřad EASO souhlasí s tím, že je výhodné navázat smysluplnou spolupráci s jinými agenturami EU, které působí
v téže oblasti politiky. Úřad EASO uzavřel pracovní ujednání s řadou agentur v oblasti SVV, mimo jiné
s agenturou Frontex, agenturou FRA, Europolem a agenturou eu-LISA. Úřad EASO se rovněž i nadále na základě
plánů spolupráce zapojuje do činnosti agentury Frontex a eu-LISA.
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Odpovědi Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž
(Frontex)

Odpověď Evropské agentury pro
pohraniční a pobřežní stráž
Rámeček 7. Rozpočet agentury Frontex v oblasti navracení není určen výhradně na
podporu návratových operací. Od roku 2016 zahrnuje mandát v oblasti navracení také
přednávratové činnosti. Všechny návratové operace a činnosti související s navracením
podporované agenturou Frontex ve velké míře závisí na ad hoc žádostech členských
států založených na krátkodobých potřebách (které se většinou odvíjí od skutečné
dostupnosti navracených osob).
V roce 2019 se tento trend obrátil: rozpočet vyčleněný na navracení činil původně 63
milionů EUR, přičemž z rozpočtových prostředků bylo nakonec použito 67,4 milionu
EUR.
76. Rámec pro politický cyklus EU / platformu EMPACT posílil spolupráci agentur
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Pomohl posílit vzájemné kontakty zejména mezi
Europolem, Frontexem, Eurojustem a agenturou CEPOL.
Agentury EFCA a EMSA spolupracují s Frontexem v záležitostech pobřežní stráže na
základě trojstranné pracovní dohody podepsané v roce 2017. Roční strategický plán
přijímá řídící výbor, který tvoří výkonní ředitelé těchto tří agentur EU.

Odpovědi Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

EFSA – Evropský úřad pro bezpečnost potravin

ODPOVĚDI ÚŘADU EFSA NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EÚD:
„BUDOUCNOST AGENTUR EU – POTENCIÁL PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU A SPOLUPRÁCI“

PŘIPOMÍNKY
Agentury více informují o aspektech výkonnosti, jejich přispění k politice EU a spolupráci se však jednoznačně
neměří a není sdělováno občanům
57. Úřad EFSA má ukazatele vstupů/výstupů (výsledky na provozní úrovni), jakož i výsledků a bezprostředního
dopadu (výsledky na strategické úrovni / na úrovni politik), které měří komplexně celkovou výkonnost; tyto
ukazatele jsou v jednotném programovém dokumentu a ve výroční zprávě o činnosti jednoznačně spojeny s cíli
zakládajícího nařízení a strategií, jež pro agentury představují vyjádření obecných cílů politiky. Jelikož agentury
jsou (většinou) subjekty, které částečně přispívají k provádění politik, nejsou s to měřit přímo dopad jejich
činnosti na cíle politiky a společnost jako takovou; to je úkolem Komise a tvůrců politik v členských státech. Úřad
EFSA a ostatní agentury jsou ochotny k tomuto přispět, pokud příslušní tvůrci politik navrhnou takovýto rámec.
Úřad EFSA však již spolupracuje se svým partnerským GŘ SANTE při měření ukazatelů důležitých pro politiku,
jako jsou ukazatele související s pověstí zúčastněných stran, spokojeností a využíváním vědeckého poradenství
a důkazů, které předkládá.
Ukazatele by měly měřit výkonnost organizace, která je (jak bylo uvedeno výše) důležitá na provozní úrovni
(např. vstupy, výstupy) i na strategické úrovni (např. výsledky, dopady). Provozní výkonnost odkazuje na to, co
by měla organizace kontrolovat, zatímco strategická výkonnost se vztahuje na to, k čemu může organizace
přispět, zejména podporovat intervenční logiku zamýšlených výsledků (tj. dopady na společnost/politiku). Jako
osvědčený postup u agentury, jako je úřad EFSA, lze tudíž očekávat větší podíl ukazatelů provozní výkonnosti
než ukazatelů dopadů na úrovni politik.
Ve sdělovacích prostředcích jsou informovanost o přispění agentur k politice a spolupráci a jeho sledování
omezené
63. Důležitým prvkem činnosti úřadu EFSA je sdělování o riziku a spolupráce se všemi cílovými skupinami úřadu
EFSA, jako je odvětví, nevládní organizace, spotřebitelé, akademická obec, zemědělci, aplikující odborníci a
distributoři. Sdělování o riziku je součástí mandátu úřadu EFSA, který je stanoven v jeho zakládajícím nařízení,
úřad EFSA však investuje značné úsilí rovněž do zavedení otevřených a transparentních procesů hodnocení rizika
s podporou přístupu založeného na silném zapojení zúčastněných stran. Nejnovější nařízení o transparentnosti
ještě více posiluje jak sdělování o riziku, tak i úsilí o zapojení. Veškeré výstupy úřadu EFSA jsou zveřejňovány.
Prioritní témata, která úřad EFSA určil v diskusi se svými partnery, často využívají zvláštních kampaní, jejichž
cílem je zvýšit povědomí o otázkách bezpečnosti potravin, jimiž se zabývá široká veřejnost.
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Obrázek 9 – Tiskové články zveřejněné agenturou
64. Úřad EFSA zveřejňuje své vědecké výstupy v časopise EFSA Journal. Výstupy všech činností, které úřad EFSA
zajišťuje smluvně nebo spolufinancuje prostřednictvím grantů, jsou zveřejňovány v časopise EFSA Supporting
Publications. V obou případech se jedná o on-line vědecké časopisy s otevřeným přístupem. EFSA Journal byl
zařazen do citačního indexu Science Citation Index Expanded. Články jsou zveřejňovány průběžně, tj. jakmile je
vědecký výstup dokončen.
Zásadní význam má spolupráce s členskými státy, která však neprobíhá vždy hladce
71. Úřad EFSA udržuje úzkou spolupráci s příslušnými orgány členských států. Toho je dosaženo prostřednictvím
řady mechanismů, včetně těchto:
Poradní sbor, což je subjekt zahrnující zástupce členských států, Norska a Islandu, kteří vydávají úřadu EFSA
doporučení ohledně jeho pracovního programu a priorit s cílem posílit vědeckou spolupráci a zabránit
zdvojování práce. Poradní sbor hraje důležitou úlohu rovněž při zjišťování, řešení nebo vysvětlování rozdílů ve
vědeckých stanoviscích úřadu EFSA a orgánů členských států.
Síť kontaktních míst, která působí jako vyslanec úřadu EFSA v členských státech a napomáhá spolupráci úřadu
EFSA s poradním sborem
Vědecké sítě, které mají tematické zaměření a sestávají ze zástupců členských států, Norska a Islandu, poskytují
podporu ohledně vědeckých záležitostí, sběru údajů atd. podle priorit úřadu EFSA. Síť odborníků na komunikaci
působí jako vědecká síť zaměřující své činnosti na iniciativy v oblasti sdělování o riziku a koordinaci.
Úřad EFSA vede na návrh členů poradního sboru seznam příslušných organizací členských států, jak je stanoveno
v článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002. Organizace na tomto seznamu mohou plnit úkoly, jimiž je úřad EFSA
případně pověří, jak je upřesněno v nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Úřad EFSA zavedl na podporu spolupráce
s takovouto organizací odpovídající grantový mechanismus.
73. V případě úřadu EFSA patří mezi cíle poslání poradního sboru určování synergií a zamezení zdvojování práce.
Aby bylo těchto cílů dosaženo, poskytuje úřad EFSA nástroje k usnadnění výměny informací mezi členy
poradního sboru a úřadem EFSA ohledně probíhajících a plánovaných činností v oblasti hodnocení rizika. Pro
členské státy toto není závazné. V článku 30 nařízení (ES) č. 178/2002 se stanoví mechanismus pro odhalování a
řešení rozdílných vědeckých stanovisek.
Jiným důležitým prostředkem spolupráce s členskými státy jsou vědecké sítě. Tyto sítě jsou zřízeny v oblastech
určených úřadem EFSA v jeho mandátu, jež jsou navrženy úřadem EFSA a schváleny poradním sborem (např.
GMO, hodnocení mikrobiálního rizika, sběr údajů z monitorování chemických látek, spotřeba potravin atd.).
Členy těchto sítí jsou zástupci členských států. Činnost v rámci sítí usnadňuje sběr údajů a výměnu informací.
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RÁMEČEK 13 ECHA a EFSA – obdobná činnost, nedostatečná spolupráce.
Pro témata, u nichž mají značné odborné znalosti jak úřad EFSA, tak agentura ECHA, stanovila Evropská komise
dvě agentury se společnými mandáty. To navazuje na ustanovení nařízení REACH.
GŘ SANTE spolu s ostatními příslušnými generálními ředitelstvími iniciovalo úsilí na podporu spolupráce napříč
generálními ředitelstvími a mezi agenturami za účasti agentur působících pod jeho záštitou (EFSA, ECDC, EMA,
CVO), jakož i agentur, jejichž činnost je úzce spojena se zdravím a životním prostředím (ECHA, EEA). Cílem je
strategické sladění a vypracování společných projektů v oblastech společného zájmu.
Úřad EFSA a agentura ECHA v návaznosti na stávající memorandum o porozumění mimoto uskutečňují diskuse
na úrovni vrcholného vedení s cílem určit oblasti společného zájmu, v nichž mají smysl synergie nebo
spolupráce. Doposud z této – probíhající - diskuse vyplynula řada hmatatelných výsledků. Agentura ECHA
například poskytuje úřadu EFSA na základě dohody o úrovni služeb podporu při přípravě IUCLID jako řešení
v oblasti správy údajů pro sběr a zpracování údajů předložených v dokumentaci. S pozitivními výsledky se již
uskutečňuje pilotní projekt v oblasti pesticidů. Spolupráce s agenturou ECHA v této oblasti má podle očekávání
vést k zjednodušení postupu předkládání dokumentace pro odvětví.
Při práci na stejných látkách, avšak na základě rozdílných regulačních rámců, se agentura ECHA a úřad EFSA
vzájemně informují a zkoumají možnosti spolupráce, například sdílením odborných znalostí, pokud se objeví
témata společného zájmu, jako je hodnocení určitých chemických látek.
K synergiím dochází i v jiných oblastech, jako je společný nábor zaměstnanců, společné pořizování společných
služeb, společné přispívání k politickým iniciativám atd.
Úsilí agentur v oblasti informování na mezinárodní úrovni je i nadále omezené
83. Interakce úřadu EFSA s mezinárodními organizacemi a organizacemi ve třetích zemích jsou vymezeny
ustanoveními zakládajícího nařízení (ES) č. 178/2002. Z praktického hlediska zahrnuje pracovní program úřadu
EFSA mezinárodní činnosti v oblasti vědecké spolupráce. Tyto činnosti se plánují v rámci konzultací a
komunikace s Evropskou komisí a přispívají k zlepšení spolupráce mezi EU a třetími zeměmi dotčených
mezinárodních organizací.
V současnosti úřad EFSA vědecky spolupracuje s řadou významných mezinárodních partnerů na tématech
spadajících do jeho působnosti. Tato spolupráce se uskutečňuje na základě memoranda o spolupráci nebo
podobných ujednání. Úřad EFSA má zvláštní skupinu zaměstnanců k usnadnění výměn s mezinárodními partnery
a mezinárodními organizacemi.
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DOPORUČENÍ
Doporučení 2a – Flexibilnější přidělování zdrojů agenturám
Podle názoru úřadu EFSA by flexibilnějšího přidělování zdrojů agenturám mohlo být nejlépe dosaženo zrušením
dvojího omezení na základě rozpočtu a plánu pracovních míst a odstraněním stropů týkajících počtu smluvních
zaměstnanců zaměstnávaných podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců.
Možnost, aby poplatky vybíralo více agentur, by agenturám umožnila rovněž menší závislost na příspěvku EU
(Evropský parlament již vyzval Komisi a agentury k bližšímu přezkoumání výběru poplatků).
Doporučení 3a – Zlepšení správy a řízení a informování o výkonnosti
Úřad EFSA již ve výroční zprávě o činnosti na základě výkonnosti informuje o politických výstupech (spojených
s cíli zakládajícího nařízení a víceletou strategií). Veškeré výroční zprávy o činnosti jsou veřejně přístupné. Tyto
zprávy by mohly být lépe sladěny se zprávami ostatních agentur a orgánů EU působících v rámci stejné skupiny
politik.
Podle názoru úřadu EFSA by ke zlepšení mechanismů správy a řízení bylo možno stanovit řídicí struktury pro více
agentur rámci skupin politik (např. zdraví a životní prostředí). Tyto řídicí orgány by strukturovaly očekávané
příspěvky různých zúčastněných stran k zamýšleným cílům politiky, posuzovaly společné plánování a výkonnost
a umožňovaly synergií a společné služby.
Doporučení 4a – Posílení úlohy agentur jako center pro sdílení odborných znalostí a navazování kontaktů
Aby byla větší spolupráce mezi agenturami účinná a jednotná, mohl by mít úřad EFSA prospěch z větší úlohy
Komise jakožto subjektu umožňujícího vypracování koordinovaného přístupu, který je stanoven v závazném
rámci spojujícím politiky, očekávané výsledky, klíčové výstupy, zdroje a povinnosti v rámci seskupení agentur
podle politik. To by umožnilo lepší posuzování příspěvků různých agentur k zamýšlenému cíli, avšak rovněž
posílení spolupráce a synergií při současném zvýšení celkové efektivnosti.
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Odpovědi úřadu
53. Veřejná kontrola nad finančně plně soběstačnými agenturami, mezi něž úřad patří, se
v souladu s jejich strukturou správy a řízení stanovenou zákonodárcem vykonává jiným
způsobem. V případě úřadu EUIPO uděluje absolutorium rozpočtový výbor úřadu, který je
složen z jednoho zástupce Evropského parlamentu, dvou zástupců Komise a jednoho
zástupce každého členského státu. Rozpočtový výbor úřadu přitom vychází nejen
z finančních otázek a souladu s příslušnými předpisy, ale ve velké míře zohledňuje také
výkonost. Úřad má vyspělý a dobře zavedený systém řízení výkonnosti. Zasedání správní
rady a rozpočtového výboru se navíc jako pozorovatelé účastní sdružení uživatelů, což
umožňuje rozsáhlou veřejnou kontrolu.
Finanční nařízení úřadu, které upravuje plnění rozpočtu, je založeno na rámcovém finančním
nařízení a schválil jej rozpočtový výbor po konzultaci s Evropským účetním dvorem
a Evropskou komisí. Kromě toho roční účetní závěrky úřadu ověřuje Evropský účetní dvůr.
Rozdíl ve vykonávání veřejné kontroly je založen na logice, z níž vychází dva různé modely
udělování absolutoria. Je pravdou, že cílem obecného postupu udělování absolutoria je
zajistit, aby se příslušný subjekt zodpovídal za plnění rozpočtu EU Evropskému parlamentu
a Radě, dvěma orgánům, které jsou odpovědné za rozpočet EU. Zákonodárce však rozhodl,
že v případech, kdy rozpočet subjektu nezahrnuje žádné finanční prostředky z rozpočtu EU,
Evropský parlament a Rada za udělení absolutoria neodpovídají. Tento rozdíl je zohledněn
také v návrhu rozpočtu EU 1, podle kterého má struktura financování agentur (tj. to, zda ve
skutečnosti dostávají či nedostávají příspěvky z rozpočtu EU) dopad i na příslušný postup
udělování absolutoria stanovený v čl. 70 odst. 4 finančního nařízení 2. Na úřad EUIPO se
čl. 70 odst. 4 finančního nařízení nevztahuje, a absolutorium tudíž uděluje rozpočtový výbor
(čl. 176 odst. 2 zřizujícího aktu úřadu).
79. Spolupráce mezi úřadem EUIPO a překladatelským střediskem představuje pozitivní
příklad konstruktivního partnerství. Úřad EUIPO úzce spolupracuje s překladatelským
střediskem v rámci programu spolupráce mezi úřadem a překladatelským střediskem na
období 2019–2020, který zahrnuje 5 projektů modernizace překladatelského střediska
společně realizovaných oběma agenturami.

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 (pracovní dokument, část III – Subjekty
zřízené EU s právní subjektivitou a partnerstvím veřejného a soukromého sektoru).
2 S výjimkou dvou finančně plně soběstačných agentur uděluje všem decentralizovaným agenturám absolutorium
za plnění jejich rozpočtů Evropský parlament na doporučení Rady.
1
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Odpovědi Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB)

Odpověď výboru SRB
22 (Obrázek 5). Pokud jde o výbor, GŘ FISMA jedná jako partnerské a kontaktní generální
ředitelství GŘ Komise (se statusem stálého pozorovatele na výkonných a plenárních
zasedáních výboru). GŘ FISMA jako takové neodpovídá za činnosti výboru, ten však je za
provádění nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí odpovědný Evropskému
parlamentu, Radě a Komisi.
29 (Obrázek 6). V souladu s čl. 94 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014 Komise každé tři roky
zveřejní zprávu, která nehodnotí výbor jako takový, ale hodnotí spíše uplatňování
nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí, přičemž klade zvláštní důraz na
sledování potenciálního dopadu na řádné fungování vnitřního trhu.
53. Výbor chápe, že poukázání Účetního dvora na omezenou veřejnou kontrolu nad plně
financovanými agenturami se týká jejich plnění rozpočtu, zatímco veřejná kontrola
celkové výkonnosti výboru se řídí různými ustanoveními nařízení o jednotném
mechanismu pro řešení krizí, zejména články 45 a 46, a dohodou o odpovědnosti a
dohledu mezi Evropským parlamentem a výborem.

Auditní tým
Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik
a programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti
rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co
nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem
příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti.
Tento audit výkonnosti provedl auditní senát IV, který odpovídá za oblast regulace trhu
a konkurenceschopného hospodářství a jemuž předsedá člen EÚD Alex Brenninkmeijer.
Audit vedl člen EÚD Alex Brenninkmeijer a podporu mu poskytovali tajemnice kabinetu
Di Haiová, vyšší manažer Friedemann Zippel, vedoucí úkolu Eddy Struyvelt a auditoři
Joaquín Hernández Fernández, Arunas Juozulynas, Sevdalina Todorovová, Julio César
Santín Santos, Benedicte Hemelaerová, Christine Beckerová a Janis Gaisonoks. Projekt
s velkým objemem údajů realizovali datoví specialisté Claudia Albaneseová, Zsolt Varga
a Emmanuele Fossati. Jazykovou podporu zajišťoval Thomas Everett.
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Datum

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu

26. 2. 2019

Oficiální zaslání návrhu zprávy Evropské komisi (nebo jinému
kontrolovanému subjektu)

30. 4. 2020

Přijetí konečné verze zprávy po sporném řízení

28. 7. 2020

Obdržení oficiálních odpovědí Evropské komise ve všech
jazycích

25. 8. 2020

Obdržení oficiálních odpovědí sítě agentur EU (EUAN) ve všech
jazycích

3. 8. 2020

Obdržení oficiálních odpovědí Evropské agentury pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve všech
jazycích

29. 7. 2020

Obdržení oficiálních odpovědí Evropského podpůrného úřadu
pro otázky azylu (EASO) ve všech jazycích

28. 8. 2020

Obdržení oficiálních odpovědí Evropské agentury pro pohraniční
a pobřežní stráž (Frontex) ve všech jazycích

24. 7. 2020

Obdržení oficiálních odpovědí Evropského úřadu pro
bezpečnost potravin (EFSA) ve všech jazycích

5. 7. 2020

Obdržení oficiálních odpovědí Úřadu Evropské unie pro duševní
vlastnictví (EUIPO) ve všech jazycích

3. 8. 2020

Obdržení oficiálních odpovědí Jednotného výboru pro řešení
krizí (SRB) ve všech jazycích

27. 7. 2020
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Jste povinni vypořádat další práva, pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné
fyzické osoby, například na fotografiích zaměstnanců EÚD, nebo obsahuje díla třetích
stran. Je-li povolení poskytnuto, ruší toto povolení výše uvedené obecné povolení a
musí jasně uvádět veškerá omezení týkající se použití.
K reprodukci obsahu, který není vlastnictvím EU, musíte žádat o povolení přímo od
držitelů autorských práv.
Obrázky 3 a 5: Ikony vytvořené Pixel perfect z https://flaticon.com.
Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového
vlastnictví, jako patenty, ochranné známky, zapsané (průmyslové) vzory, loga a názvy,
jsou z politiky EÚD pro opakované použití vyloučeny a není vám k nim poskytnuta
licence.
Soubor internetových stránek orgánů a institucí Evropské unie využívajících doménu
europa.eu obsahuje odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá
EÚD žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami
ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv.
Používání loga Evropského účetního dvora
Logo Evropského účetního dvora nesmí být použito bez předchozího souhlasu
Evropského účetního dvora.
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Zatímco v minulosti jsme se zaměřovali na výkonnost jednotlivých
agentur, nyní EÚD předkládá první celkové posouzení podmínek,
které EU vytvořila, aby agentury mohly účinně realizovat politiky
ve prospěch občanů. Náš audit vedl ke zjištění, že je zapotřebí
větší pružnosti, pokud jde o uspořádání, fungování a možné
ukončení činnosti agentur. Rovněž jsme zjistili, že nedostatečná
podpora ze strany členských států, příslušných odvětví, Komise a
ostatních agentur brání některým agenturám plnit jejich roli
v celém rozsahu. Komisi a agenturám doporučujeme lépe
hodnotit koherenci agentur v rámci jejich životního cyklu a podle
toho odpovídajícím způsobem upravit zdroje, dále posoudit
neefektivní prvky v oblasti správy a řízení a zlepšit vykazování
výkonnosti tak, aby se zaměřovalo nejen na činnosti agentur, ale
také na jejich přínos k provádění politik, a podporovat úsilí
agentur o spolupráci jako středisek odborných znalostí a
kontaktů.
Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce
Smlouvy o fungování EU.

