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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi 

roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego 

Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 

Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości („Agencji”) rzetelnie przedstawia jej sytuację 

finansową na dzień 31 grudnia 2016 r.; 

2. jest zaniepokojony, że procedura udzielania zamówień publicznych rozpoczęta w celu 

dalszego rozwoju i utrzymania systemu VIS (sześcioletnia umowa na kwotę 194 mln 

EUR) bez dokładnego określenia zamawianych usług wymagała od oferentów – 

zgodnie z podstawą prawną systemu –posiadania dostępu do technologii porównywania 

danych biometrycznych, opracowanej przez jedno przedsiębiorstwo, które nie ma 

obowiązku zapewnienia oferentom dostępu komercyjnego; wzywa Agencję, aby w 

miarę możliwości unikała uzależnienia od jakiegokolwiek dostawcy, a jednocześnie 

zauważa, że zamawiane usługi muszą być dostosowane do komponentów będących już 

w użyciu;  wzywa Agencję, aby w miarę możliwości zawierała umowy z wieloma 

usługodawcami i precyzyjnie określała zamawiane usługi;  

3. odnotowuje wysoki poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania w 

tytule II (wydatki administracyjne) w 2016 r. w kwocie 5 mln EUR, co stanowi 63 % 

środków, na które zaciągnięto zobowiązania; uznaje, że jest to związane przede 

wszystkim z utrzymywaniem budynków i usługami doradczymi, które mają zostać 

zrealizowane w 2017 r. zauważa, że tak wysoki poziom przeniesień jest sprzeczny 

z zasadą jednoroczności budżetu; zaleca Agencji, by w miarę możliwości przestrzegała 

zasady jednoroczności budżetu; wzywa Agencję do usprawnienia zarządzania 

wydatkami administracyjnymi;  

4. wyraża zadowolenie, że Agencja gwarantowała niezawodne i nieprzerwane 

funkcjonowanie systemów, nad którymi powierzono jej pieczę, oraz udzielała 

szerokiego wsparcia Komisji w związku z opracowywaniem szeregu kluczowych 

wniosków ustawodawczych (system wjazdu/wyjazdu, unijny system informacji o 

podróży oraz zezwoleń na podróż, system ECRIS‑ TCN oraz przekształcenie 

rozporządzenia Eurodac i rozporządzenia w sprawie SIS II); 

5. zauważa, że Agencja zmieniła umowę na budowę pomieszczeń w Strasburgu (21,2 mln 

EUR), aby dokonać płatności zaliczkowych w celu zwiększenia wykorzystania budżetu; 

zwraca uwagę, że zmiana ta wynikała z cyklu finansowego, jaki rozporządzenie 

finansowe przewiduje w przypadku środków niezróżnicowanych; zwraca uwagę, że do 

listopada 2016 r. Agencja wypłaciła pełną kwotę umowy, mimo że ukończono mniej niż 

połowę prac; zauważa, że ryzyko związane z płatnościami zaliczkowymi 

skompensowano częściowo przy pomocy gwarancji finansowej i zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami umowy; zwraca się do 

Agencji, aby w przyszłych projektach lepiej oceniała konieczność podejmowania 

takiego ryzyka finansowego, ponieważ stosowanie gwarancji finansowych nie pokrywa 
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całego ryzyka finansowego; 

6. ubolewa, że w 2016 r. Agencja otrzymała i przyjęła dostawy w wysokości 2,8 mln 

EUR, nie posiadając na ten cel odpowiednich środków i umów; wzywa Agencję do 

rygorystycznego przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych; 

7. ubolewa, że zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu jednostki audytu 

wewnętrznego Agencji na temat zarządzania projektami informatycznymi stosowane 

przez Agencję procedury zarządzania projektami wymagają natychmiastowego 

przeglądu i usprawnienia w odniesieniu do takich kwestii, jak dowody własności, 

obsada stanowisk, narzędzia, wsparcie i nadzór; 

8. ubolewa, że nie wdrożono jeszcze wewnętrznej procedury sygnalizowania 

nieprawidłowości; apeluje do Komisji Europejskiej, by zadbała o szybkie przyjęcie 

wytycznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach, tak aby wytyczne te 

mogły zostać niezwłocznie przyjęte i skutecznie wdrożone przez agencje Unii, w tym 

Agencję; rozumie, że Agencja włączyła – jako środek tymczasowy – ogólne zasady 

dotyczące informowania o nieprawidłowościach do swojego kodeksu postępowania, 

który jest łatwo dostępny na stronie internetowej Agencji;  

9. wzywa współprawodawców do przyjęcia, a Agencję do skutecznego wdrożenia 

wymogów prawnych i wytycznych dotyczących spójnej strategii zapobiegania 

konfliktom interesów i zarządzania nimi, a także do opracowania jasnej i przejrzystej 

polityki w tej dziedzinie; podkreśla, że współprawodawcy są uprawnieni do 

ustanowienia wymogu prawnego wobec Agencji w celu zapobiegania konfliktom 

interesu i zarządzania nimi; odnotowuje, że Agencja opublikowała indywidualne 

oświadczenia członków zarządu i grupy doradczej o „braku konfliktu interesów”; 

ubolewa jednak z powodu braku deklaracji interesów; wyraża zadowolenie, że mimo 

braku odpowiedniego wymogu prawnego Agencja opublikowała indywidualne 

deklaracje zobowiązania członków zarządu; 

10. zwraca uwagę, że pierwsze roczne sprawozdanie monitorujące z wdrażania strategii 

Agencji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (kwiecień 2016 r.) wykazało niski 

poziom wykonania bliski 60 %, natomiast kolejne sprawozdanie monitorujące (listopad 

2017 r.) wskazywało na wykonanie ilościowe na poziomie co najmniej 80 %; zwraca 

uwagę na poczynione w tym względzie postępy; wzywa Agencję, by stale usprawniała 

proces wdrażania strategii zwalczania nadużyć finansowych; 

11. ubolewa, że nie podjęto szczególnych działań w celu wyeliminowania braku równowagi 

płci wśród członków zarządu Agencji; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia 

równowagi płci przy nominowaniu członków zarządu Agencji i ich zastępców; wzywa 

Agencję, by aktywnie przypominała państwom członkowskim o znaczeniu równowagi 

płci; 

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu z audytu, opracowanym przez 

Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji, nie wskazano na poważne kwestie związane z 

funkcjonowaniem, utrzymaniem, bezpieczeństwem i ciągłością działania systemów 

informatycznych SIS II, VIS i Eurodac; ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

według zewnętrznej oceny przeprowadzonej na zlecenie Komisji Agencja działa 

sprawnie i skutecznie wykonuje swoje zadania; zauważa, że wciąż możliwe są pewne 
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usprawnienia, oraz dostrzega zaangażowanie Agencji, jeżeli chodzi o podjęcie działań 

następczych w wyniku tego ważnego audytu; 

13. z zadowoleniem przyjmuje strategię Agencji w zakresie zatrzymywania pracowników, 

wdrażaną przez zarząd, która to strategia przewiduje, że pracownicy zatrudnieni na czas 

określony mogą – pod koniec okresu obowiązywania pierwszej umowy o pracę – 

otrzymać umowę na czas nieokreślony, dzięki czemu Agencja może zatrzymać w 

swoich strukturach pracowników posiadających wiedzę i kwalifikacje o kluczowym 

znaczeniu; 

14. wyraża ubolewanie z powodu wniosków Służby Audytu Wewnętrznego Komisji 

Europejskiej, zgodnie z którymi wciąż występują niedociągnięcia w procedurach 

Agencji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności elementy, które 

nie są w pełni zgodne z proceduralnymi aspektami przepisów wykonawczych i 

własnych wewnętrznych wytycznych Agencji; apeluje do Agencji o podjęcie działań w 

związku z dwoma „bardzo ważnymi” i dwoma „ważnymi” ustaleniami poczynionymi w 

trakcie audytu, dotyczącymi procedur oceny pracowników i procedur awansu, 

zgodności z procedurami, starannego prowadzenia akt osobowych oraz zarządzania 

zasobami ludzkimi i planowania tych zasobów; 
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