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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno poudarja vlogo Agencije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: 
agencija), ki prispeva k zagotavljanju zaščite temeljnih pravic ljudi, ki živijo v Uniji; 
opozarja, kako pomembna je agencija pri spodbujanju razmisleka o ustreznem 
ravnovesju med varnostjo in temeljnimi pravicami; poudarja zlasti pomen študij in 
mnenj agencije za razvoj zakonodaje Unije;

2. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče izjavilo, da so transakcije, povezane z 
letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2018, v vseh pomembnih 
vidikih zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2018 
pošteno predstavljen; obžaluje, da se proračun agencije v višini 23 milijonov v letu 
2018 ni povečal, in ugotavlja, da se je število zaposlenih v letu 2018 rahlo povečalo s 
108 na 110;

3. pozdravlja dejstvo, da je bilo v agenciji v letu 2018 izvedeno notranje prestrukturiranje, 
da bi se povečala podpora med različnimi oddelki in okrepila njena storilnost;

4. obžaluje, da je raven prenosov sredstev za prevzem obveznosti za odhodke iz 
poslovanja s 70 % ali 4,9 milijona EUR ostala visoka, saj je delež enak kot leta 2017; 
potrjuje, da te zamude odražajo naravo dejavnosti agencije, zlasti financiranje študij, ki 
trajajo več mesecev, pogosto pa se raztegnejo tudi v naslednje leto; pozdravlja dejstvo, 
da je agencija uvedla postopke načrtovanja za spremljanje zamud med podpisovanjem 
pogodb, oddajo in plačili, vendar se strinja z Računskim sodiščem, da bi morala 
agencija dodatno izboljšati finančno načrtovanje, vključno z morebitnim uvajanjem 
diferenciranih sredstev;

5. ugotavlja, da je Računsko sodišče pri agencijah odkrilo horizontalni trend pri uporabi 
zunanjih sodelavcev, ki se zaposlujejo kot svetovalci za informacijsko tehnologijo; 
poziva, naj se odpravi odvisnost od zunanjih sodelavcev na tako pomembnem področju; 
pozdravlja, da si je agencija pri zaposlovanju usposobljenih kandidatov prizadevala za 
uravnoteženo geografsko zastopanost, ob tem pa je upoštevala težave pri zaposlovanju 
pravih kandidatov za različne profile;

6. pozdravlja napredek agencije pri povečevanju števila članic v upravljavskih organih in 
uresničevanju cilja, ki ga je v resoluciji z dne 13. marca 2012 o enakosti žensk in 
moških v Evropski uniji - 2011 določil Parlament, namreč do leta 2020 doseči prag 
40 % članic v upravljavskih organih;

7. pozdravlja napredek, ki ga je agencija dosegla v zvezi s priporočili Računskega 
sodišča; poziva agencijo, naj okrepi svoja prizadevanja v zvezi z neupoštevanimi 
priporočili, zlasti uvedbo elektronskih javnih razpisov in elektronske oddaje ponudb, 
zmanjšanjem prenosov proračunskih sredstev in javnim naročanjem študij; 

8. v zvezi z naročanjem študij potrjuje, da proračunske omejitve ne bi smele privesti do 
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neuspešnih postopkov javnih naročil; meni, da je zaveza agencije, da bo preučila 
izvedbo tržne raziskave, preden objavi razpise javnega naročanja, in po potrebi 
pregledala tehnične zahteve ter po možnosti ponovno ocenila prednost študij, ki jih 
namerava opraviti, korak v pravo smer za izboljšanje uspešnosti postopkov javnih 
naročil v prihodnosti;

9. spodbuja agencijo, naj poglobi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot sta 
Svet Evrope in Organizacija združenih narodov, da bi poiskala in izrabila sinergije, kjer 
je le mogoče;

10. se zaveda kompleksne narave študij, ki jih je izvedla agencija ter zajemajo zakonodajo 
in prakso vseh držav članic; poudarja pomen teh študij in mnenj za razvoj pravnih aktov 
Unije ter pomen zagotavljanja ustreznih finančnih sredstev Agenciji za temeljne 
pravice, da bi ji omogočili boljše izvajanje nalog;  pozdravlja, da agencija neprekinjeno 
raziskuje in poroča o vseh vrstah diskriminacije v Uniji, s čimer prispeva k 
izboljševanju strategij vključevanja ter s tem povezanih politik Unije in držav članic; 
pozdravlja, da se agencija zaščiti ranljivih skupin posveča s posebnimi študijami, kot so 
poročila o pravici invalidov do neodvisnega življenja, o socialni vključenosti mladih 
Romov ter o rasni diskriminaciji in rasističnih zločinih zoper ljudi afriškega porekla; 
obžaluje, da sedanji mandat agencije omejuje njeno zmožnost izvajanja ukrepov in 
pripravljanja študij na nekaterih tematskih področjih; poudarja dejstvo, da bi morala 
agencija obseg delovanja razširiti na vsa področja pravic, zaščitenih z Listino Evropske 
unije o temeljnih pravicah, vključno z vprašanji pravosodnega in policijskega 
sodelovanja v kazenskih zadevah, in meni, da bi morala imeti možnost na lastno pobudo 
pripravljati mnenja o zakonodajnih pobudah.
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