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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. potwierdza rolę Agencji Praw Podstawowych (zwanej dalej „FRA” lub „Agencją”) w 
zapewnianiu ochrony praw podstawowych osób mieszkających w Unii; przypomina 
znaczenie Agencji w promowaniu refleksji nad właściwą równowagą między 
bezpieczeństwem a prawami podstawowymi; podkreśla w szczególności wartość badań 
i opinii Agencji dla rozwoju prawodawstwa Unii;

2. wyraża zadowolenie, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) uznał, iż 
transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok 
budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach oraz że jej 
sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. została należycie przedstawiona; 
ubolewa, że budżet Agencji wynoszący 23 mln EUR nie zwiększył się w 2018 r. i 
odnotowuje niewielki wzrost liczby pracowników ze 108 do 110 w 2018 r.;

3. z zadowoleniem przyjmuje wewnętrzną restrukturyzację Agencji w 2018 r. 
przeprowadzoną w celu zwiększenia wsparcia we wszystkich działach i poprawy 
wyników Agencji;

4. ubolewa z powodu utrzymującego się wysokiego poziomu przeniesień środków na 
zobowiązania z tytułu wydatków operacyjnych, wynoszącego 70 %, czyli 4,9 mln EUR, 
co odpowiada poziomowi z 2017 r.; uznaje, że opóźnienia odzwierciedlają charakter 
działań Agencji, w szczególności finansowanie badań trwających kilka miesięcy i 
często wykraczających poza rok budżetowy; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Agencja wprowadziła procedury planowania umożliwiające monitorowanie opóźnień 
pomiędzy podpisywaniem umów, realizacją zadań i dokonywaniem płatności, ale 
zgadza się z Trybunałem, że Agencja powinna jeszcze bardziej usprawnić planowanie 
finansowe, w tym w drodze ewentualnego wprowadzenia środków zróżnicowanych;

5. zauważa, że Trybunał stwierdził we wszystkich agencjach horyzontalną tendencję do 
korzystania z pracowników zewnętrznych zatrudnianych jako doradcy w dziedzinie IT; 
apeluje o rozwiązanie kwestii zależności od naboru kadr z zewnątrz w tym ważnym 
obszarze; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Agencji mające na celu zrównoważenie 
pod względem geograficznym reprezentacji kandydatów kwalifikujących się na różne 
stanowiska, zważywszy na trudności w rekrutowaniu odpowiednich kandydatów o 
niektórych profilach;

6. z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez Agencję w zwiększaniu liczby 
kobiet wchodzących w skład organów kierowniczych oraz w osiąganiu celu 
wyznaczonego przez Parlament w jego rezolucji z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie 
równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r., a mianowicie progu 40 % 
kobiet wchodzących w skład organów kierowniczych do roku 2020;

7. z zadowoleniem przyjmuje postępy Agencji we wdrażaniu zaleceń Trybunału; wzywa 
FRA do intensywniejszych wysiłków na rzecz realizacji zaległych zaleceń, w 
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szczególności do wprowadzenia e-przetargów i elektronicznego składania ofert, 
obniżenia przeniesień środków budżetowych oraz zamówień na wykonanie badania; 

8. w odniesieniu do zamówień na wykonanie badań potwierdza, że ograniczenia 
budżetowe nie powinny prowadzić do nierozstrzygniętych procedur udzielania 
zamówień publicznych; uważa, że zobowiązanie Agencji do ewentualnego 
przeprowadzania badań rynkowych przed ogłoszeniem zaproszeń do składania ofert, 
do dokonania w razie potrzeby przeglądu wymogów technicznych i do 
przeprowadzenia w miarę możliwości ponownej oceny priorytetu badań, które mają 
zostać wykonane, jest krokiem we właściwym kierunku z myślą o poprawie 
skuteczności procedur przetargowych w przyszłości;

9. zachęca Agencję do zacieśnienia współpracy z takimi organizacjami 
międzynarodowymi jak Rada Europy i ONZ, aby w miarę możliwości ustalać i 
wykorzystywać synergie;

10. zwraca uwagę na złożony charakter badań prowadzonych przez Agencję, obejmujących 
prawo i praktyki wszystkich państw członkowskich; podkreśla wartość tych badań i 
opinii dla rozwoju aktów prawnych Unii oraz znaczenie odpowiednich zasobów 
finansowych przydzielanych FRA, aby umożliwić jej lepsze wykonywanie 
powierzonych obowiązków; z zadowoleniem przyjmuje ustawiczne badania Agencji i 
sprawozdawczość dotyczącą wszystkich rodzajów dyskryminacji w Unii, 
przyczyniające się do poprawy strategii na rzecz włączenia społecznego oraz związanej 
z nimi polityki Unii i państw członkowskich; przyjmuje ze szczególnym zadowoleniem 
zobowiązanie FRA do ochrony grup szczególnie wrażliwych w drodze przeprowadzania 
szczegółowych badań, takich jak sprawozdania dotyczące prawa osób z 
niepełnosprawnościami do samodzielnego życia, włączenia społecznego młodych 
Romów oraz dyskryminacji rasowej i przestępstw na tle rasowym wobec osób 
pochodzenia afrykańskiego; ubolewa, że obecny mandat Agencji ogranicza jej zdolność 
działania i prowadzenia badań w niektórych obszarach tematycznych; podkreśla, że 
zakres kompetencji Agencji powinien obejmować wszystkie prawa chronione na mocy 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym kwestie współpracy sądowej i 
policyjnej w sprawach karnych, a ponadto uważa, że Agencja powinna mieć możliwość 
wydawania z własnej inicjatywy opinii dotyczących wniosków ustawodawczych.
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