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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) за финансовата 2018 
година
(2019/2068(DEC))

Европейският парламент, 

— като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права за финансовата 2018 година,

— като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС 
за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите1,

— като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9-0035/2020),

— като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

— като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за 
основните права5, и по-специално член 21 от него,

— като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

1 ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
2 ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
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Съвета6, и по-специално член 108 от него,

— като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 
декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по 
силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[1], и по-специално 
член 105 от него,

— като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи,

— като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0070/2020),

1. освобождава от отговорност директора на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2018 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и 
резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и Сметната палата и 
да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия 
L).

6 ОВ L 328, 7.12.2013 г, стр. 42.
[1] ОВ L 122, 10.5.2019 г, стр. 1.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права за финансовата 2018 година
(2019/2068(DEC))

Европейският парламент,

— като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права за финансовата 2018 година,

— като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС 
за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите1,

— като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9-0035/2020),

— като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

— като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за 
основните права5, и по-специално член 21 от него,

— като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

1 ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
2 ОВ С 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 OВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.
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Съвета6, и по-специално член 108 от него,

— като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 
декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по 
силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[1], и по-специално 
член 105 от него,

— като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи,

— като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0070/2020),

1. одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права за финансовата 2018 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на 
Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Съвета, Комисията и 
Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз (серия L).

6 ОВ L 328, 7.12.2013 г, стр. 42.
[1] ОВ L 122, 10.5.2019 г, стр. 1.
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година
(2019/2068(DEC))

Европейският парламент,

— като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права 
за финансовата 2018 година,

— като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи,

— като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0070/2020),

А. като има предвид, че според отчета за приходите и разходите1 на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права („Агенцията“) нейният окончателен 
бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 22  960  429 EUR, което 
представлява леко увеличение от 0,47% спрямо 2017 г.; като има предвид, че 
бюджетът на Агенцията се осигурява почти изцяло от бюджета на Съюза2; 

Б. като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно 
годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на 
Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на 
Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и 
редовни;

Бюджетно и финансово управление

1. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 
2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100% – същата 
степен, както през 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните 
кредити за плащания е ниска – 76,20%, но признава, че има леко увеличение от 
4,09% спрямо 2017 г.;

2. отбелязва, че според доклада на Сметната палата при оперативните разходи 
размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок, главно 
поради естеството на дейностите, които включват финансирането на проучвания, 
продължаващи по няколко месеца, често и след края на финансовата година; 
отбелязва, че Агенцията е въвела процедури за планиране с цел мониторинг на 
неизбежните закъснения между подписването на договорите, доставките и 
плащанията; отбелязва, че според отговора на Агенцията разликата между 
първоначално планираната и окончателно пренесената сума е около 10%, което е 

1 OВ C 120/40, 29.3.2019 г., стр. 200.
2 OВ C 120/40, 29.3.2019 г., стр. 198.
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в рамките на допустимото, и че старото заявление за мониторинг на изпълнението 
на бюджета е било заменено с ново; призовава Агенцията да подобри своето 
бюджетно планиране;

Резултати от дейността

3. отбелязва, че Агенцията използва 31 ключови показатели за ефективност (КПЕ), 
като част от нейната рамка за измерване на изпълнението, с цел оценка на 
резултатите и въздействието на нейните дейности, както и 5 допълнителни КПЕ 
за подобряване на управлението на бюджета; 

4. приветства сътрудничеството на Агенцията с други агенции, и по-специално с 
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейския институт за 
равенство между половете, Агенцията на Европейския съюз за оперативното 
управление на широкомащабни информационни системи в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие, Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и Европейската служба 
за подкрепа в областта на убежището, с оглед постигане на общите цели на 
политиката; приветства факта, че освен това Агенцията оказва редовно подкрепа 
на други агенции на Съюза за отразяване на задълженията, произтичащи от 
Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), в тяхната работа; 
счита, че е необходимо Агенцията да продължи да развива тесни връзки с други 
съответни институции на Съюза; насърчава Агенцията да проучи начини за 
споделяне на ресурси и персонал с други агенции с подобни дейности, при 
наличието на припокриващи се задачи;

5. отбелязва, че през 2018 г. беше създадено ново оперативно звено за подобряване 
на междуведомственото сътрудничество по проекти и за повишаване на 
капацитета за реагиране в реално време; 

6. насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

7. отбелязва, че Парламентът поиска от Агенцията да представи до септември 
2018 г. експертно становище относно прилагането на Хартата в 
институционалната рамка на Съюза; отбелязва, че съгласно Регламент (ЕС) № 
2018/12403 на Агенцията беше възложена официална роля за наблюдение на 
критериите, които се използват за проверка на заявленията, подавани от лица, 
желаещи да влязат в Съюза, без за това да е необходима виза, и за Агенцията 
беше осигурен механизъм за изпълнението на тази роля; 

8. призовава Комисията да извърши проучване за осъществимост, за да прецени 
дали е възможно ако не пълно сливане, то поне установяване на споделени 
полезни взаимодействия с Европейския институт за равенство между половете 
(EIGE); призовава Комисията да направи оценка на два сценария: прехвърлянето 
на Агенцията в седалището на EIGE във Вилнюс и прехвърлянето на седалището 

3 Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за 
създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и 
(ЕС) 2017/2226.
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на EIGE в седалището на Агенцията във Виена; отбелязва, че подобен акт би 
означавал споделяне на корпоративни и спомагателни услуги и управление на 
общите сгради, както и споделени инфраструктури, свързани с информационните 
и комуникационните технологии, телекомуникациите и интернет, като по този 
начин ще се спестят огромни суми пари, които биха могли да се използват за по-
нататъшно финансиране на двете агенции;

9. приветства положените от Агенцията усилия за балансиране на географското 
разпределение при набирането на квалифициран персонал за различни 
длъжности, имайки предвид затрудненията при намирането на подходящи 
кандидати за някои профили;

10. потвърждава по отношение на възлагането на проучвания, че бюджетните 
ограничения не следва да водят до провалянето на процедури за възлагане на 
обществени поръчки; счита, че ангажиментът на Агенцията да разглежда 
възможностите за извършване на проучвания на пазара преди обявяването на 
покани за участие в търгове и, при необходимост, да променя техническите 
изисквания, както и, ако е възможно, да преразглежда приоритетността на 
проучванията, които следва да бъдат реализирани, е стъпка напред в правилната 
посока за подобряване на шансовете за успех на тръжните процедури в бъдеще;

11. насърчава Агенцията да засили сътрудничеството си с международни 
организации, като например Съвета на Европа и Организацията на обединените 
нации, с цел откриване и използване на полезни взаимодействия, когато това е 
възможно;

12. признава сложния характер на извършваните от Агенцията проучвания, които 
обхващат правото и практиката на всички държави членки; подчертава стойността 
на тези проучвания и становища за разработването на правни актове на Съюза и 
значението на това да се осигуряват достатъчно финансови средства за Агенцията, 
за да може тя да изпълнява по-добре своите задължения; приветства 
непрестанната работа на Агенцията за провеждането на проучвания и изготвянето 
на доклади относно всички видове дискриминация в рамките на Съюза, която 
допринася за подобряване на стратегиите за приобщаване и свързаните с тях 
политики на Съюза и на държавите членки; приветства по-специално стремежа на 
Агенцията да допринася за закрилата на уязвимите групи чрез провеждане на 
конкретни проучвания, като например докладите за правото на независим живот 
на хората с увреждания, социалното приобщаване на младите роми, както и 
расовата дискриминация и расистките престъпления срещу лица от африкански 
произход; изразява съжаление, че настоящият мандат на Агенцията ограничава 
нейната способност да работи и да извършва проучвания в определени тематични 
области; подчертава факта, че сферата на дейност на Агенцията следва да 
обхваща всички права, защитени от Хартата на основните права на Европейския 
съюз, включително и въпросите, свързани със съдебното и полицейското 
сътрудничество по наказателноправни въпроси, и счита, че Агенцията следва да 
може да предоставя по собствена инициатива становища по законодателни 
предложения;

Политика относно персонала
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13. отбелязва, че към 31 декември 2018 г. 98,61% от щатните бройки са били заети, 
като са били назначени 71 срочно наети служители от общо 72-те бройки за тази 
категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 72 
разрешени бройки през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за 
Агенцията са работили 31 договорно наети служители и 8 командировани 
национални експерти;

14. отбелязва с радост равномерния баланс между мъжете и жените при висшия 
ръководен състав (3 мъже и 3 жени) и задоволителния баланс между половете в 
рамките на управителния съвет (28 мъже и 25 жени);

Обществени поръчки

15. отбелязва с оглед на съответните забележки, направени от органа по 
освобождаване от отговорност, че инструментите за електронни обществени 
поръчки (e-procurement) са задължителни едва от 2019 г. и че Агенцията е въвела 
всички инструменти за електронни обществени поръчки, с изключение на 
електронното подаване на оферти (e-submission), което се очакваше да бъде 
приложено през четвъртото тримесечие на 2019 г.; призовава Агенцията да 
докладва до юни 2020 г. на органа по освобождаване от отговорност за 
постигнатия в това отношение напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16. приветства съществуващите мерки, предприети от Агенцията, и нейните текущи 
усилия за гарантиране на прозрачност, за предотвратяване и управление на 
конфликтите на интереси и за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; 
отбелязва, че е имало редица случаи на потенциални и предполагаеми конфликти 
на интереси, които са били оценени и смекчени, и че през 2018 г. не е докладвано 
за подобни случаи; отбелязва със задоволство, че автобиографиите и 
декларациите за интереси на членовете на управителния съвет и на ръководните 
кадри са публикувани на уебсайта на Агенцията;

17. отбелязва със задоволство, че с оглед на коментарите и забележките на органа по 
освобождаване от отговорност и след извършване на реорганизация през 2018 г., 
счетоводителят вече докладва пряко на директора;

18. отбелязва, с оглед на коментарите на органа по освобождаване от отговорност, 
направени в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност за 2017 
г., относно съдебните производства, образувани през последните години срещу 
Агенцията във връзка с предполагаеми неправомерни решения за назначаване на 
служители, че Общият съд на Европейския съюз отхвърли твърденията по двете 
дела; признава, че Агенцията вече няма договорни отношения с бивш заместващ 
съдия от Съда на публичната служба на ЕС и отбелязва, че тя е предприела 
редица мерки за смекчаване на потенциалните конфликти на интереси;

19. отбелязва няколко текущи правни процедури във връзка с нарушения на 
Правилника за длъжностните лица и нарушения на правото на добра 
администрация4; подчертава, че Агенцията следва да гарантира, че изискванията 

4 Дело T-632/19 DD срещу FRA; Дело T-703/19 DD срещу FRA; Дело T-31/19 AF срещу FRA; Дело C-
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са изпълнени, и подчертава, че Агенцията следва да дава пример по отношение на 
предоставянето на консултации и зачитането на основните права; изразява 
съжаление за факта, че подобни нарушения могат да окажат отрицателно 
въздействие върху общественото мнение и върху репутацията на Съюза; изразява 
съжаление, че това съдебно производство излиза скъпо за Агенцията и че се 
пилеят пари на данъкоплатците;

Вътрешен контрол

20. отбелязва със задоволство, че след успешното изпълнение на стратегията за борба 
с измамите, приета през декември 2014 г., и завършването на плана за действие 
през 2015 и 2016 г., Агенцията приключи прегледа на стратегията за борба с 
измамите, приета на заседанието на управителния съвет през декември 2018 г. и 
допълнена от специален план за действие;

21. отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит изготви одитен доклад за 
етиката и управлението, в който бяха оценени разработването и ефективното 
прилагане на рамката на Агенцията за управление и контрол в областта на 
етиката, като стигна до заключението, че рамката за управление и контрол като 
цяло е разработена целесъобразно;

Други коментари

22. отбелязва, че Агенцията проследява дейностите на Комисията в рамките на 
Междуинституционалната група за управление на околната среда (GIME) и че в 
проучването от 2019 г. тя е изразила интерес да се присъедини към 
координирания подход на членовете на GIME по отношение на мерките, които ще 
доведат до намаляване на емисиите на CO2; 

23. призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от 
своите научни изследвания сред широката общественост и да достига до 
обществеността чрез социалните и други медии;

o

o     o

24. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от 
отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция 
от ... март 2020 г.5 относно резултатите от дейността, финансовото управление и 
контрола на агенциите.

601/19 P BP срещу FRA; Дело C-699/19 P - BP срещу FRA; Дело C-682/19 P - BP срещу FRA;
5 Приети текстове, P9_TA(2020)0000.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ 
И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 
Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година
(2019/2068(DEC))

Докладчик по становище: Роберта Мецола

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. отново изтъква приноса на Агенцията за основните права („Агенцията“) за 
гарантирането на защитата на основните права на хората, живеещи в Съюза; 
припомня важната роля на Агенцията за насочване на вниманието към 
намирането на подходящия баланс между сигурност и основни права; изтъква по-
специално значението на проучванията и становищата на Агенцията за развитието 
на законодателството на Съюза;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година, за законосъобразни 
и редовни във всички съществени аспекти и че финансовото ѝ състояние към 
31 декември 2018 г. е вярно представено; изразява съжаление, че бюджетът на 
Агенцията в размер на 23 милиона евро не се е увеличил през 2018 г. и отбелязва 
лекото увеличение на броя на служителите от 108 на 110 през 2018 г.;

3. приветства вътрешното преструктуриране на Агенцията през 2018 г. с цел 
засилване на подкрепата за всички отдели и увеличаване на резултатите от 
дейността на Агенцията;

4. изразява съжаление, че равнището на пренесени бюджетни кредити за поети 
задължения за оперативни разходи отново остава високо – 70% или 4,9 милиона 
евро, което е същият процент, както през 2017 г.; отчита, че закъсненията 
отразяват естеството на дейностите на Агенцията, по-специално финансирането 
на проучвания, които продължават няколко месеца, често след края на годината; 
приветства факта, че Агенцията е въвела процедури за планиране с цел 
мониторинг на забавяния между подписването на договорите, доставките и 
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плащанията, но изразява съгласие с Палатата, че Агенцията следва да положи още 
усилия за подобряване на финансовото си планиране, включително чрез 
евентуално въвеждане на диференцирани бюджетни кредити;

5. отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите на 
използване на външен персонал за предоставяне на консултантски услуги в 
областта на информационните технологии; призовава да се реши въпросът със 
зависимостта от външен персонал в тази важна област; приветства положените от 
Агенцията усилия за балансиране на географското разпределение при набирането 
на квалифициран персонал за различни длъжности, имайки предвид 
затрудненията при намирането на подходящи кандидати за някои профили;

6. приветства постигнатия от Агенцията напредък в увеличаването на броя на 
жените сред членовете на управителните органи и в изпълнението на целта, 
поставена от Парламента в резолюцията му от 13 март 2012 г. относно 
равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2011 г., а именно 
достигането на праг от 40% жени сред членовете на управителните органи до 
2020 г.;

7. приветства постигнатия от Агенцията напредък по отношение на препоръките на 
Палатата; призовава Агенцията да увеличи усилията във връзка с все още 
неизпълнените препоръки, а именно въвеждането на електронни тръжни 
процедури и електронно подаване на оферти, намаляването на пренесените 
бюджетни кредити и възлагането на проучвания; 

8. потвърждава по отношение на възлагането на проучвания, че бюджетните 
ограничения не следва да водят до неуспешни процедури за възлагане на 
обществени поръчки; счита, че ангажиментът на Агенцията да разглежда 
възможността за провеждане на проучвания на пазара преди обявяването на 
покани за участие в търгове и, при необходимост, да изменя техническите 
изисквания, както и, ако е възможно, да преразглежда приоритета на 
проучванията, които трябва да бъдат проведени, е стъпка в правилната посока 
към подобряване на успеха на тръжните процедури в бъдеще.

9. насърчава Агенцията да засили сътрудничеството си с международни 
организации, като Съвета на Европа и Организацията на обединените нации, с 
оглед на намирането и използването на полезни взаимодействия, когато е 
възможно;

10. признава сложния характер на извършваните от Агенцията проучвания, които 
обхващат правото и практиката на всички държави членки; подчертава 
значението на тези проучвания и становища за разработването на правните актове 
на Съюза и важността на предоставянето на адекватни финансови ресурси на 
Агенцията, за да може тя да изпълнява по-добре своите задължения; приветства 
непрестанната работа на Агенцията по провеждането на проучвания и 
изготвянето на доклади относно всички видове дискриминация в рамките на 
Съюза, която допринася за подобряването на стратегиите за приобщаване и 
свързаните с тях политики на Съюза и държавите членки; приветства по-
специално стремежа на Агенцията да допринася за закрилата на уязвимите групи 
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чрез провеждане на конкретни проучвания, като докладите относно правото на 
независим живот на хората с увреждания, социалното приобщаване на младите 
роми и расовата дискриминация и расистките престъпления срещу хора от 
африкански произход; изразява съжаление, че настоящият мандат на Агенцията 
ограничава нейната способност да действа и да извършва проучвания в 
определени тематични области; подчертава факта, че сферата на дейност на 
Агенцията следва да обхваща всички права, защитени от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, включително въпросите, свързани със съдебното и 
полицейското сътрудничество по наказателноправни въпроси, и счита, че 
Агенцията следва да може да предоставя становища по законодателни 
предложения по своя собствена инициатива.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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