
AD\892326PL.doc PE478.723v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2011/2232(DEC)

15.2.2012

OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok 
budżetowy 2010: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji Unii 
Europejskiej
(2011/2232(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Csaba Őry



PE478.723v02-00 2/4 AD\892326PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\892326PL.doc 3/4 PE478.723v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że istnieje pilna potrzeba, by komisje właściwe dla agencji ponownie jak 
najdokładniej zbadały roczne programy prac agencji i dostosowały je do bieżących 
okoliczności i priorytetów politycznych;

2. w związku z tym oczekuje pogłębienia współpracy z Komisją przy opracowywaniu 
rocznych planów prac;

3. wzywa do ścisłej współpracy agencji, by zapewnić skuteczną koordynację rocznych 
programów prac;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że podjęto działania w odpowiedzi na uwagi Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie wprowadzenia ściślejszego monitoringu i kontroli przesunięć 
środków, a ponadto oczekuje, że w przyszłości budżety agencji nadal będą podlegały 
ścisłemu nadzorowi; jest zdania, że problemy związane z opracowywaniem budżetu 
według działalności pojawiają się z powodu praktycznych trudności w podziale wydatków 
na personel, wydatków administracyjnych i operacyjnych, w przypadku gdy dziedziny 
działalności dotyczą informacji, usług doradztwa i środków budowania zaufania;

5. wzywa agencje do przejrzystszego przedstawienia w sprawozdaniu z działalności stanu 
zatrudnienia obejmującego również pracowników kontraktowych; oczekuje porozumienia 
w międzyinstytucjonalnej grupie roboczej ds. agencji, jako że porozumienie takie wniesie 
istotny wkład do sposobu finansowania i działania agencji;

6. wskazuje, że zanim pojęte zostaną decyzje o zlecaniu zadań na zewnątrz i o łączeniu, 
należy przeprowadzić gruntowną analizę, dzięki której można będzie ocenić, czy koszty 
administracyjne agencji można zmniejszyć np. w dziedzinach budżetowania i zarządzania 
personelem; w związku z tym powołuje się na analizę pt. „Możliwości i wykonalność 
ustanowienia wspólnego działu wsparcia dla agencji UE”, którą Parlament przeprowadził 
już w 2009 r.
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