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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. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so 
letni računovodski izkazi Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 
2010 z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot 
celota zakonite in pravilne;

2. je zaskrbljen nad ugotovitvijo Računskega sodišča o prevzetih obveznostih v višini 48 % 
operativnih odhodkov v zadnjem mesecu leta 2010 in o posledično visoki stopnji 
prenosov; podpira prizadevanja agencije, da bi se temu v prihodnje izognila, tako da bi 
svoje dejavnosti načrtovala dve leti vnaprej, cilje v zvezi z izvrševanjem proračuna pa 
opredelila v teku leta; poziva agencijo, naj zagotovi, da bo njeno proračunsko načrtovanje 
dopuščalo ad hoc zahteve Parlamenta; ugotavlja, da je bil porabljen skoraj celoten znesek, 
prenesen v leto 2011, zato je bila za leto 2010 končna realizacija 98,55-odstotna; 

3. poziva agencijo, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi odkrila in odpravila glavne prepreke v 
zvezi s proračunskimi odhodki, financiranjem projektov, zaposlovanjem ter pravnimi in 
upravnimi omejitvami ter tako zagotovila učinkovito upravljanje proračuna;

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je prišlo pri postopkih zaposlovanja do zamude, kar 
pomeni, da je bilo v letu 2010 mogoče zapolniti le 59 od 72 mest; poziva agencijo, naj 
sprejme vse potrebne ukrepe, da bi se v prihodnje izognila tem težavam; zaskrbljen je tudi 
nad obtožbami zaradi nadlegovanja osebja in tožbe, ki je bila vložena; poziva agencijo, 
naj se ustrezno posveti tem obtožbam; poziva agencijo, naj pojasni, kako obravnava 
notranje informatorje, Parlamentu pa naj posreduje pisno poročilo o uporabi pravil, ki 
veljajo za njihovo zaščito;

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče že v postopku podelitve razrešnice za 
leto 2009 opomnilo agencijo, da bi lahko izboljšala proračunsko in kadrovsko načrtovanje, 
predvsem z ozirom na visok delež nezasedenih delovnih mest (21 %) in visoko stopnjo 
prenesenih sredstev; poudarja, da bi morala agencija sprejeti vse potrebne ukrepe za 
izboljšanje stanja;

6. ugotavlja, da bi morala podelitev razrešnice za izvrševanje proračuna agencije še naprej 
temeljiti na njeni uspešnosti skozi celotno leto.
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