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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących wskazówek:

Sprawiedliwość

1. uważa, że najwyższym priorytetem jest opracowanie prostego, jasnego i łatwego do 
zrozumienia ustawodawstwa w celu zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości 
ustawodawstwa europejskiego i zagwarantowania skutecznego stosowania tego 
ustawodawtswa; zwraca w tym kontekście uwagę na konieczność wsparcia dalszego 
rozwoju europejskiego obszaru sprawiedliwości poprzez odpowiednie zasoby finansowe, 
dzięki czemu można będzie zapewnić obywatelom jednakowe w całej UE normy, 
podstawowy poziom sprawiedliwości, niedyskryminacyjne traktowanie, a także pełną
swobodę wykonywania przysługujących im praw w całej Europie;

2. podkreśla szczególne znaczenie tego, by UE przeznaczała znaczne środki na finansowanie 
szeregu konkretnych programów finansowych w celu wspierania swojego ustawodawstwa 
i swojej polityki w obszarze sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
transgranicznych, które można należycie rozwiązać wyłącznie poprzez skoordynowane 
działanie na szczeblu UE;

3. podkreśla, że osiągnięcie pełnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez szkolenie 
pracowników instytucji sądowniczych oraz skuteczną współpracę sądową w sprawach 
karnych i cywilnych można ułatwić również poprzez zwiększenie zaproponowanych 
środków na program „Sprawiedliwość 2014-2020”, i apeluje o zwiększenie puli środków 
na potrzeby tego programu o 5%;

Administracja

4. zgadza się wyrażoną we wniosku Komisji potrzebą racjonalizacji wydatków 
administracyjnych; podkreśla jednak, że zasadnicze znaczenie ma znalezienie równowagi 
między realizacją dalszych oszczędności a potrzebą zapewnienia instytucjom możliwości 
wykonywania ich zadań i obowiązków zgodnie ze zobowiązaniami i uprawnieniami 
wynikającymi z Traktatów, przy jednoczesnym uwzględnieniu trudnych wyzwań 
związanych z obecnym kryzysem gospodarczym;

5. stwierdza w związku z tym, że 80% oszczędności przewidzianych przez Komisję jest 
wynikiem zaproponowanych cięć kadrowych o 5%; kategorycznie odrzuca pomysł 
liniowych cięć kadrowych we wszystkich instytucjach, organach i agencjach, ponieważ na 
mocy Traktatów ich role i zadania znacznie się różnią; podkreśla, że one same powinny 
podjąć indywidualną decyzję o tym, gdzie i jakich cięć można dokonać, by nie narażać na 
szwank ich właściwego funkcjonowania;

6. przypomina, że w 2004 r. służba cywilna Unii Europejskiej przeszła gruntowną reformę, 
dzięki której już zaoszczędzono 3 miliardy EUR i która do 2020 r. przyniesie budżetowi 
UE dalsze oszczędności w wysokości około 5 miliardów EUR; zwraca uwagę, że wydatki 
administracyjne UE wynoszą jedynie 5,8% wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 
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2007-2013, co z kolei stanowi około 1% DNB Unii Europejskiej;

7. przyznaje, że organy budżetowe muszą wziąć pod uwagę sytuację gospodarczą 
i społeczną, która będzie różna na przestrzeni następnych WRF, podkreśla jednak, że 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej UE potrzebuje skutecznej służby cywilnej złożonej 
z wysoko wykwalifikowanych i wielojęzycznych pracowników wybranych spośród 
obywateli państw członkowskich z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji 
geograficznej i właściwej równowagi płci; zwraca uwagę, że pracownicy muszą być 
niezależni, muszą spełniać najwyższe normy zawodowe i być gotowi opuścić swój kraj 
pochodzenia; zaznacza też, że pracownicy muszą dysponować środkami umożliwiającymi 
im jak najskuteczniejsze i uczciwe wywiązywanie się z obowiązków;

8. stanowczo sprzeciwi się wszelkim środkom naruszającym pozycję prawną urzędników 
w zakresie praw podstawowych, ogólnych zasad prawa Unii i zasady sprawiedliwości 
społecznej, a także zagrażającym właściwemu funkcjonowaniu administracji UE wskutek 
utrudniania realizacji jej misji polegającej na służbie obywatelom i Unii.
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