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Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie 
do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 
1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/20121, w szczególności jego art. 39,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 
2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–20272, wspólne 
oświadczenia uzgodnione między Parlamentem, Radą i Komisją w tym kontekście3, a 
także powiązane deklaracje jednostronne4,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją z 16 grudnia 2020 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w 
sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych 
zasobów własnych5,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy 
urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii 
Europejskiej6,

1 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11.
3 Dz.U. C 444 I z 22.12.2020.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0357, załącznik II.
5 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.
6 Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15.



– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie preliminarza 
dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 20211,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 listopada 2020 r. dotyczącą stanowiska Rady w 
sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 20212,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2020 r. dotyczącą stanowiska Rady w 
sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 
20213,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 
przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2018 r. w sprawie środków na rzecz 
zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej 
i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uwzględniania 
aspektu płci w Parlamencie Europejskim6,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Unia 
równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025” 
(COM(2020)0152),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, 
Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu (COM(2019)0640), w szczególności jego pkt 2.1.4 
„Budowanie i remontowanie w sposób oszczędzający energię i zasoby”,

–  uwzględniając śródterminową strategię EMAS na rok 2024 przyjętą przez komitet 
sterujący ds. zarządzania środowiskowego w Brukseli w dniu 15 grudnia 2020 r.,

– uwzględniając analizę zatytułowaną „The European Parliament’s carbon footprint - 
Towards carbon neutrality” [„Ślad węglowy Parlamentu Europejskiego – w kierunku 
neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla”]7,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 14/2014 Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego: „W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i 
kompensują własną emisję gazów cieplarnianych?”8,

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0123.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0302.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0385.
4 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 19.
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0331.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0010.
7 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(202
0)652735_EN.pdf

8 Dz.U. C 364 z 15.10.2014, s. 3.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf


– uwzględniając wymogi dotyczące dodatkowości zawarte w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł 
energii), w szczególności jej motyw 90 i art. 27, 

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie maksymalizacji 
potencjału w zakresie efektywności energetycznej zasobów budowlanych w UE1,

– uwzględniając dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków2  i 
dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej3 ,

– uwzględniając oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie 
wzorcowej roli ich budynków w kontekście dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej4 ,

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategii na rzecz 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku 
przyszłości (COM(2020)0789), w szczególności jego pkt 9 dotyczący transportu 
zbiorowego,

– uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące 
sporządzenia wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 
budżetowy 2022,

– uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez 
Prezydium w dniu 8 marca 2021 r. zgodnie z art. 25 ust. 7 oraz art. 102 ust. 1 
Regulaminu Parlamentu,

– uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję 
Budżetową zgodnie z art. 102 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając art. 102 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0145/2021),

A. mając na uwadze, że ciągły wzrost znaczenia Parlamentu jako współustawodawcy, 
jednego z organów władzy budżetowej, posiadającego uprawnienia kontrolne oraz 
propagującego demokrację europejską – także w kontekście europejskiej reakcji na 
pandemię COVID-19 oraz zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji w sprawie kontroli budżetowej w odniesieniu do nowych wniosków 
opartych na art. 122 TFUE, które mogą mieć istotny wpływ na budżet Unii5 – 
uwypuklił ciągłą potrzebę zapewnienia Parlamentowi odpowiedniej wiedzy fachowej w 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0227.
2  Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13).
3  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 

r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE 
oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0306. 
5 Dz.U. C 444 I z 22.12.2020, s. 5.



dziedzinie legislacji oraz zasobów finansowych w celu zagwarantowania wysokiej 
jakości prac legislacyjnych i kontrolnych oraz informowania o ich wynikach; mając na 
uwadze, że wiarygodność posłów i samego Parlamentu w oczach obywateli 
europejskich zależy od jego zdolności do rozważnego i efektywnego planowania i 
prowadzenia wydatków w uzasadniony sposób w celu odzwierciedlenia istniejących 
realiów gospodarczych;

B. mając na uwadze zimową prognozę Komisji, w której szacuje, iż PKB skurczył się o 
6,9 % w 2020 r., i przewiduje, że nie powróci do poziomu z 2019 r. przed 2023 r.; 
mając na uwadze, że szacunki przyjęte przez Parlament oznaczały wzrost o 2,68 % w 
2020 r. i wzrost o 2,54 % w 2021 r.; 

C. mając na uwadze, że budżet zaproponowany przez sekretarza generalnego we 
wstępnym projekcie preliminarza budżetowego Parlamentu na rok 2022 zakłada wzrost 
o 3,31 %, czyli znacznie powyżej stopy inflacji;

D. mając na uwadze, że w okresie obowiązywania poprzednich wieloletnich ram 
finansowych liczba pracowników Parlamentu zmniejszyła się łącznie o 6 %, głównie w 
administracji, a jednocześnie, od czasu przyjęcia Traktatu z Lizbony, Parlament zajmuje 
się większą liczbą procedur ustawodawczych jako współustawodawca i jest coraz 
bardziej zaangażowany w działalność związaną z Next Generation EU; mając na 
uwadze, że jest bardzo zaniepokojony nierównym obciążeniem pracą wielu 
sekretariatów wyspecjalizowanych komisji i grup politycznych;

E. mając na uwadze ujęte w Europejskim Zielonym Ładzie dążenie do osiągnięcia 
wyznaczonych w nim ambitnych celów klimatycznych bez kompensacji emisji gazów 
cieplarnianych za pomocą międzynarodowych kredytów;

F. mając na uwadze, że decyzja w sprawie przyszłości budynku Paul-Henri Spaak ma 
zostać podjęta najprawdopodobniej w 2021 r. w oparciu o wynik konkursu 
organizowanego przez Prezydium, co oznacza znaczny wzrost wydatków w kontekście 
kryzysu; mając na uwadze, że budynek Spaak powinien spełniać najwyższe normy 
środowiskowe i w zakresie bezpieczeństwa;

G. mając na uwadze, że w 1990 r. utworzono dobrowolny fundusz emerytalny na mocy 
przepisów Prezydium dotyczących dodatkowego (dobrowolnego) systemu emerytalno-
rentowego1; mając na uwadze, że na posiedzeniu 10 grudnia 2018 r. Prezydium 
postanowiło zmienić przepisy mające zastosowanie do funduszu emerytalnego przez 
podniesienie wieku emerytalnego z 63 do 65 lat oraz przez wprowadzenie składki w 
wysokości 5 % od emerytur wypłacanych przyszłym emerytom, by zwiększyć 
rentowność takich płatności; mając na uwadze, że według szacunków powyższe zmiany 
w przepisach zmniejszyły deficyt aktuarialny o 13,3 mln EUR;

Ogólne ramy

1. przypomina, że największa część budżetu Parlamentu jest ustalana na podstawie 
obowiązków statutowych lub umownych; zauważa, że 55 % budżetu podlega indeksacji 
wynagrodzeń zgodnie z regulaminem pracowniczym i statutem posła do Parlamentu 
Europejskiego; przypomina, że indeksacja wynagrodzeń, przewidywana obecnie przez 

1 Teksty przyjęte przez Prezydium, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/ 1.4.2009.



Komisję na lipiec 2021 i 2022 r., wynosi odpowiednio 2,9 % i 2,5 %, co oznacza wzrost 
o 31,9 mln EUR w 2022 r.;

2. popiera porozumienie osiągnięte w ramach procedury pojednawczej między Prezydium 
a Komisją Budżetową 14 kwietnia 2021 r. w sprawie podwyższenia budżetu o 2,4 % w 
stosunku do budżetu na 2021 r., co odpowiada ogólnej kwocie preliminarza 
budżetowego na 2022 r. w wysokości 2 112 904 198 EUR, w sprawie obniżenia 
wydatków przewidzianych we wstępnym projekcie preliminarza zatwierdzonego przez 
Prezydium 8 marca 2021 r. o 18,85 mln EUR i w sprawie odpowiedniego obniżenia 
środków zaproponowanych w następujących liniach budżetowych:

1004 01 – Zwykłe koszty podróży: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i 
inne 1405 01 – Wydatki na tłumaczenia ustne: usługi zewnętrznych tłumaczy ustnych 
2007 01 – Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych; 2022 – 
Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków; 2024 – Zużycie 
energii; 2120 01: Meble: zakup, najem, konserwacja, utrzymanie i naprawa mebli; 
2140: Wyposażenie i instalacje techniczne; 3000 – Koszty podróży służbowych 
pracowników i przejazdów między trzema miejscami pracy; 3040 – Różne wydatki na 
posiedzenia wewnętrzne; 3042 – Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje; 3210 
09: Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa 
historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz 
Europejskie Centrum Mediów Naukowych: wydatki na Europejskie Centrum Mediów 
Naukowych 3243 01: Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego: 
Parlamentarium i „Europa Experience” 3244 01: Organizacja pobytu i przyjmowanie 
grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk 
opiniotwórczych z państw trzecich: koszty przyjęcia i dofinansowanie dla grup 
odwiedzających; 4220 02: Wydatki związane z asystentami posłów: pensje i dodatki 
akredytowanych asystentów – Statut posła; 4220 04: Wydatki związane z asystentami 
posłów: podróże służbowe i przejazdy między trzema miejscami pracy oraz szkolenia 
zewnętrzne akredytowanych asystentów – Statut posła;

3. zdecydowanie popiera utworzenie 76 stanowisk dla grup politycznych i 66 stanowisk w 
sekretariatach komisji w celu proporcjonalnego uwzględnienia zwiększonego 
obciążenia pracą i wdrożenia polityki Unii; jednocześnie wzywa Prezydium do 
wykorzystania ewentualnych synergii w celu zwiększenia wydajności administracji oraz 
do przeanalizowania, w jaki sposób cyfryzacja i nowe modele pracy przyczyniają się do 
usprawnienia dyrekcji i umożliwiają przenoszenie stanowisk do sekretariatów komisji; 
wzywa Prezydium do zbadania również adekwatności przysługującego posłom dodatku 
na pomoc parlamentarną w świetle rosnącego obciążenia pracą posłów i ich 
pracowników;

4. podkreśla, że budżet Parlamentu na rok 2022 musi być realistyczny i precyzyjny, aby 
uniknąć przeszacowania budżetu; odnotowuje stosowaną praktykę zbiorczego 
przesuwania niewykorzystanych środków pod koniec roku na projekty budowlane; 
zwraca uwagę, że praktykę taką stosuje się systematycznie w tych samych rozdziałach, 
tytułach i często dokładnie tych samych pozycjach budżetowych; uważa, że taka 
praktyka może być postrzegana jako programowane przekroczenie budżetu; apeluje, 
aby przed kolejnym przesunięciem zbiorczym zastanowić się nad finansowaniem 
kluczowych inwestycji w oparciu o przejrzystość;

Ekologizacja Parlamentu



5. podkreśla, że Parlament musi przodować w przyjmowaniu w większej mierze 
cyfrowych, elastycznych i energooszczędnych metod pracy i praktyk organizacji 
posiedzeń, wyciągając wnioski z doświadczeń zebranych w trakcie pandemii COVID-
19 i wykorzystując już zrealizowane inwestycje technologiczne; w tym kontekście 
wzywa do kompleksowego i ambitnego przeglądu sposobu wykonywania prac 
parlamentarnych przez posłów, personel i urzędników; uważa, że głównym celem 
takiego przeglądu powinno być skuteczne i dobre funkcjonowanie instytucji, a także 
ocena wpływu zdalnego i hybrydowego trybu na jakość posiedzeń, przy czym należy 
unikać zbytnio uogólniających środków mających na celu zaradzenie wyjątkowym 
okolicznościom;

6. z zadowoleniem przyjmuje cele systemu ekozarządzania (EMAS) Parlamentu na 2024 
r.; przypomina, że strategia śródokresowa EMAS na 2024 r. zawiera klauzulę 
przeglądową mającą na celu zwiększenie poziomu ambicji w zakresie ochrony 
środowiska na podstawie zaobserwowanych wyników; wzywa Parlament do ponownej 
oceny swoich celów EMAS w świetle pandemii COVID-19 w 2022 r. oraz do 
skorygowania w górę celów przyjętych w 2019 r. w odniesieniu do kluczowych 
wskaźników skuteczności działania; ponawia wezwanie do zmiany obecnego planu 
redukcji CO2 w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 r. przy zastosowaniu 
wewnętrznej opłaty za emisję gazów cieplarnianych;

7. uznaje, że prawie dwie trzecie emisji dwutlenku węgla przez Parlament pochodzi z 
transportu osób; wzywa do rozsądnego ograniczenia liczby podróży na posiedzenia, 
które można skutecznie odbyć zdalnie lub w trybie hybrydowym, oraz do promowania 
przejścia na niskoemisyjne alternatywy w przypadku wszystkich pozostałych podróży, 
o ile nie ma to wpływu na jakość działalności legislacyjnej i politycznej;

8. wzywa do rozszerzenia dobrowolnej telepracy na większą liczbę dni i stanowisk; 
apeluje o preferowanie posiedzeń o charakterze hybrydowym lub w pełni zdalnym – 
jeżeli nie wiążą się one z podejmowaniem decyzji politycznych – takich jak 
przesłuchania i wymiana poglądów lub posiedzenia wewnętrzne i przygotowawcze, 
przyznając jednocześnie, że fizyczna obecność w negocjacjach politycznych jest nadal 
skuteczniejsza; apeluje również o zapewnienie tłumaczenia ustnego i, w miarę potrzeby, 
zdalnego tłumaczenia ustnego; wzywa sekretarza generalnego do ustanowienia, w 
następstwie środków podjętych w celu zapewnienia ciągłości działania w związku z 
pandemią COVID-19, nowych elastycznych ram świadczenia usług zdalnego 
tłumaczenia ustnego po pandemii COVID-19; zauważa, że zbyt długi czas spędzony na 
korzystaniu z narzędzi cyfrowych może mieć negatywny wpływ na dobrostan 
niektórych osób; apeluje o przegląd zasad dotyczących podróży służbowych do końca 
2022 r., aby zapewnić właściwe zatwierdzanie na podstawie potrzeb, szczegółowe 
uzasadnienie zezwolenia na wszystkie podróże służbowe, wymogi dotyczące 
niskoemisyjnych środków transportu bez utrudniania posłom wypełniania ich mandatu 
oraz wykluczenie najbardziej szkodliwych środków transportu, z wyjątkiem najbardziej 
skrajnych przypadków, w których alternatywne środki transportu na długich trasach lub 
do miejsc trudno dostępnych zakłóciłyby równowagę między celem środowiskowym a 
efektywnością prac parlamentarnych; oczekuje w pełni zdalnych posiedzeń 
przygotowawczych i odpraw po wszystkich oficjalnych wizytach delegacji jako 
warunku zezwolenia oraz ograniczenia zakresu zezwolenia na delegacje wyłącznie do 
tych osób, które są uprawnione do uczestnictwa w takich delegacjach od 2022 r.; 
wzywa Prezydium do dopilnowania, aby nadzwyczajne posiedzenia komisji w 
Strasburgu ograniczały się ściśle do wyjątkowych okoliczności oraz aby wymagały 



należytego uzasadnienia przed ich zatwierdzeniem w każdym indywidualnym 
przypadku;

9. zachęca posłów do korzystania z niskoemisyjnych alternatywnych środków transportu; 
ponawia wezwanie do zmiany środków wykonawczych statutu posła, tak aby umożliwić 
zwrot kosztów biletów lotniczych w klasie ekonomicznej zakupionych na elastycznych 
warunkach na trasy w Unii, z wyjątkiem lotów do i z regionów najbardziej oddalonych 
oraz lotów z co najmniej jednym międzylądowaniem lub trwających dłużej niż cztery 
godziny; zauważa, że dojazd niektórych posłów z okręgów wyborczych do miejsc pracy 
Parlamentu wymaga długich podróży, które mogą oni odbywać jedynie samolotem;

10. wzywa do ulepszenia infrastruktury dla rowerów, rowerów towarowych, rowerów 
elektrycznych i hulajnóg elektrycznych w budynkach Parlamentu, w szczególności 
poprzez zainstalowanie łatwych w użyciu i bezpiecznych stanowisk postojowych i stacji 
napraw rowerów; wzywa Parlament do ścisłej współpracy z odpowiednimi władzami 
lokalnymi, a w szczególności z Regionem Stołecznym Brukseli w jego wysiłkach na 
rzecz odgrywania roli lidera w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej przez 
odgrywanie aktywnej roli we wdrażaniu planu GoodMove; wzywa do rozbudowy 
systemu rowerów służbowych w Parlamencie; wzywa do przyjęcia konkretnych 
środków zachęcających pracowników Parlamentu do aktywnej mobilności, w tym 
specjalnych działań szkoleniowych w zakresie bezpiecznego dojazdu do pracy, 
konserwacji i naprawy; wzywa do opracowania pilotażowego programu dotyczącego 
rowerów towarowych w odniesieniu do niektórych procesów logistycznych w 
Parlamencie oraz między budynkami unijnych instytucji;

11. zachęca pracowników Parlamentu do korzystania z transportu publicznego i apeluje o 
wprowadzenie do 2022 r. systemu łączącego dofinansowywane bilety na transport 
publiczny dla pracowników z wyłączeniem prawa do drugiej winiety parkingowej; 
oczekuje, że samochody służbowe będą wykorzystywane do przewozu posłów oraz 
pracowników i akredytowanych asystentów parlamentarnych posiadających polecenia 
wyjazdu służbowego między Brukselą a Strasburgiem; apeluje o odpowiednie 
zwiększanie liczby miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów 
elektrycznych oraz o przegląd ogólnej liczby miejsc parkingowych zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem w trzech miejscach pracy;

12. oczekuje, że wszystkie grupy odwiedzających będą informowane przez służby 
Parlamentu o wpływie ich transportu na środowisko oraz że w 2022 r. zostanie 
ustanowiony system motywacyjnego zwrotu kosztów podróży oparty na wpływie na 
środowisko; zwraca się do Prezydium o rozpoczęcie procesu przeglądu przepisów 
dotyczących grup odwiedzających zgodnie z komunikatem Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów w sprawie strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – 
europejski transport na drodze ku przyszłości (COM(2020)0789), w szczególności jego 
pkt 9 dotyczącym transportu zbiorowego, jak również o dostosowanie kosztów podróży 
grup odwiedzających do zmieniających się cen rynkowych i umożliwienie zmian w celu 
uniknięcia wahań rynkowych w odniesieniu do kosztów podróży, które prowadzą do 
pośredniej dyskryminacji geograficznej odwiedzających;

13. wzywa administrację, by monitorowała dalszy wzrost kosztów energii prognozowany 
na 2022 r. oraz zbadała oszczędności kosztów i efektywności zużycia; apeluje, by 
zaprzestać modernizowania instalacji grzewczych zasilanych paliwami kopalnymi oraz 



by opracować i przyjąć w 2022 r. plan stopniowego wycofania paliw kopalnych z 
konkretnymi kluczowymi etapami, aby uniknąć osieroconych aktywów; ponadto 
wzywa, by przeprowadzić analizę skuteczności i efektywności wykorzystania systemów 
pomp ciepła i innych odpowiednich technologii zgodnie z celami EMAS; wzywa 
Parlament do dalszego zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku 
energetycznym, w szczególności w produkcji energii, i oczekuje, że do 2023 r. w 
Brukseli zainstalowane zostaną najnowocześniejsze dachowe ogniwa fotowoltaiczne o 
maksymalnym potencjale; jednocześnie apeluje o stopniowe zastępowanie zamówień w 
ramach gwarancji pochodzenia lokalnymi odnawialnymi źródłami energii;

14. oczekuje, że służby Parlamentu będą nadal ograniczały zużycia papieru dzięki przejściu 
na zbiorowe, niewykorzystujące formy papierowej środowisko online wszystkich 
posiedzeń, a także dzięki dalszemu wprowadzaniu podpisów elektronicznych; ponawia 
apel o przeprowadzenie analizy rozwiązań, które mogłyby zastąpić korzystanie z 
kufrów, zgodnie z celem EMAS dotyczącym jak najszybszego wyeliminowania 
papierowej formy dokumentów w Parlamencie;

15. oczekuje, że zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” i zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym będą miały zastosowanie do wszystkich inwestycji, w tym 
inwestycji cyfrowych, i decyzji dotyczących zarządzania; wzywa do pełnego wdrożenia 
strategii Parlamentu w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z zasadami 
hierarchii postępowania z odpadami, zwłaszcza jeśli chodzi o zrównoważone i oparte na 
obiegu zamkniętym podejście do gospodarowania odpadami budowlanymi; wzywa do 
pełnego wdrożenia środków, dzięki którym Parlament zaprzestanie używania 
jednorazowych tworzyw sztucznych;

16. przypomina, że zdecydowana większość posłów do PE popiera ideę jednej siedziby w 
celu zapewnienia efektywnego wydatkowania pieniędzy unijnych podatników i 
przejęcia przez Parlament instytucjonalnej odpowiedzialności za zmniejszenie śladu 
węglowego; przypomina, że należy znaleźć rozwiązania, aby zoptymalizować prace 
instytucjonalne Parlamentu, koszty finansowe i ślad węglowy; uważa, że zdobyte 
doświadczenie oraz inwestycje w pracę zdalną i posiedzenia zdalne mogą być podstawą 
dostosowania potrzeb w zakresie wyjazdów służbowych pracowników; przypomina, że 
zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej Parlament Europejski ma mieć siedzibę w 
Strasburgu; zauważa, że trwałe zmiany wymagałyby zmiany Traktatu, do czego 
potrzebna jest jednomyślność;

17. przypomina, że warunki przetargu powinny wykraczać poza zasadę najlepszej ceny i 
obejmować kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące płci oraz szczegółowe 
wskaźniki; z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie mandatu punktu informacji o 
zielonych zamówieniach publicznych, tak by obejmował elementy społeczne i płciowe, 
oraz wzywa do wprowadzenia obowiązku zasięgania opinii punktu informacyjnego ds. 
ekologicznych zamówień publicznych w przypadku zamówień powyżej 15 000 EUR; 
oczekuje, że Prezydium przyjmie do 2022 r. system sprawozdawczości w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, podobny do Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej i jej 
rozszerzenia umożliwiającego uwzględnianie kwestii płci w sprawozdawczości 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju;

Przejrzystość i rozliczalność

18. ubolewa, że Prezydium odmawia wdrożenia wyrażanej wielokrotnie na posiedzeniach 



plenarnych woli zreformowania dodatku z tytułu kosztów ogólnych, tym samym 
aktywnie uniemożliwiając większą przejrzystość i rozliczalność pieniędzy unijnych 
podatników; apeluje do Prezydium o zmianę przepisów dotyczących tego dodatku do 
końca 2021 r.;

19. ubolewa, że Prezydium odmawia wdrożenia wyrażanej wielokrotnie na posiedzeniach 
plenarnych woli w odniesieniu do głównych etapów reformy Parlamentu, o których 
pierwotnie wspomniano w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 26 października 2017 r. 
w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE i do 
których zaliczono wprowadzenie obowiązkowych dla wszystkich pracowników i 
posłów szkoleń w zakresie przeciwdziałania molestowaniu; domaga się, by Prezydium 
niezwłocznie i w pełni wdrożyło decyzje przyjęte na posiedzeniu plenarnym;

20. ubolewa, że Prezydium odmawia wykonania wyrażanej wielokrotnie na posiedzeniach 
plenarnych woli przyznania wysokiego poziomu ochrony akredytowanym asystentom 
parlamentarnym zgłaszającym przypadki naruszenia prawa Unii zgodnie z dyrektywą 
(UE) 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów1, podobnie jak akredytowanym 
asystentom parlamentarnym, którzy padli ofiarą nękania lub molestowania; zwraca się 
do Prezydium o określenie i opublikowanie jasnych i pewnych pod względem prawnym 
norm określających, kiedy można przyznać ochronę sygnalistom, w tym 
akredytowanym asystentom parlamentarnym;

21. ubolewa, że Prezydium odmawia wykonania wyrażanej wielokrotnie na posiedzeniach 
plenarnych woli podjęcia działań na rzecz pełnego ujednolicenia stawek dodatków dla 
urzędników, innych pracowników i akredytowanych asystentów parlamentarnych z 
tytułu podróży służbowych między trzema miejscami pracy Parlamentu; wzywa 
Prezydium do zajęcia się tą kwestią bez dalszej zwłoki i do podjęcia niezbędnych 
działań, aby zaradzić tej nierówności po wznowienia sesji plenarnych w Strasburgu;

22. ponownie zwraca się do Konferencji Przewodniczących o przegląd przepisów 
wykonawczych regulujących prace delegacji i misji poza granicami Unii Europejskiej; 
podkreśla, że w ramach takiego przeglądu należy rozważyć, czy możliwe jest, aby 
akredytowani asystenci parlamentarni towarzyszyli posłom w oficjalnych delegacjach i 
misjach Parlamentu, z zastrzeżeniem określonych warunków;

23. ubolewa, że Prezydium zwlekało z realizacją wyrażanej kilkakrotnie na posiedzeniach 
plenarnych woli opracowania rozwiązania technicznego umożliwiającego posłom 
wykonywanie przysługującego im prawa do głosowania w czasie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego lub ojcowskiego, w przypadku długotrwałej choroby lub w przypadku 
działania siły wyższej, a także z wyjaśnieniem prawnych, finansowych i technicznych 
ograniczeń takiego rozwiązania; uważa, że wszelkie kroki podjęte w tym zakresie 
umożliwiłyby przyspieszenie procesu tworzenia systemu pracy zdalnej i głosowania 
zdalnego w Parlamencie, wprowadzonych po wybuchu pandemii; oczekuje, że w 
związku z potwierdzeniem wykonalności technicznej Prezydium podejmie prace nad 
wyeliminowaniem ewentualnych pozostałych ograniczeń prawnych i finansowych;

24. przypomina, że według sprawozdań rocznych rejestru służącego przejrzystości z 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 
23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 
(Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).



ubiegłych lat około połowa wszystkich wpisów do rejestru jest nieprawidłowa; obawia 
się, że rejestr nie może spełnić swojego celu, jakim jest zapewnienie większej 
przejrzystości w zakresie działalności przedstawicieli grup interesu, jeżeli połowa 
wpisów do rejestru zawiera informacje niepełne lub nieprawidłowe; wzywa Parlament 
do podjęcia działań, aby zwiększyć dokładność rejestru;

25. ponawia wniosek, aby Parlament sporządzał roczne szczegółowe sprawozdanie na 
temat przedstawicieli grup interesu i innych organizacji, którym udzielono wstępu do 
budynków Parlamentu, oraz by publikował je z poszanowaniem rozporządzenia o 
ochronie danych;

26. oczekuje, że w przyszłości Prezydium będzie proaktywnie informować posłów o 
wdrażaniu odpowiednich decyzji podejmowanych na posiedzeniu plenarnym;

Płeć 

27. wzywa do przeprowadzenia analizy budżetowej z uwzględnieniem aspektu płci, która 
będzie stanowić podstawę przyszłego wstępnego projektu preliminarza zgodnie z 
zobowiązaniem Unii do sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci; wzywa 
do wprowadzenia specjalnego systemu rachunkowości z uwzględnieniem aspektu płci, 
w którym wydatki na posłów, pracowników i ekspertów będą przedstawione w formie 
zdezagregowanej pod względem płci;

28. wzywa do przyjęcia kryteriów oceny i monitorowania zamówień publicznych pod 
kątem płci; uważa, że ich podstawą musi być promowanie równych szans obecne we 
wszystkich specyfikacjach warunków zamówienia Parlamentu;

Infrastruktura cyfrowa

29. popiera inwestycje w infrastrukturę cyfrową, w tym w cyberbezpieczeństwo; podkreśla 
potrzebę wykorzystywania w ICT bezpiecznych rozwiązań programowych, tj. 
otwartych rozwiązań programowych, przy czym należy zapewnić pełną kontrolę 
Parlamentu nad oprogramowaniem i nad zarządzaniem danymi oraz swobodę w 
tworzeniu aplikacji, a także zamówienia na rozwiązania technologiczne, w których 
wyraźnie unika się uzależnienia od dużych platform lub blokady technologicznej, 
szczególnie ze strony dostawców usług w chmurze;

30. podkreśla, że Parlament musi włączyć do agendy cyfrowej kwestię ochrony środowiska; 
podkreśla, że innowacje cyfrowe muszą pozytywnie wpłynąć na transformację 
ekologiczną; wzywa do zmniejszenia śladu środowiskowego technologii cyfrowej 
(zielone technologie informatyczne), w szczególności przez dostosowanie polityki 
wewnętrznej; wzywa Parlament, by włączył ekoprojekty usług cyfrowych do 
zarządzania ICT oraz wybierał warianty uwzględniające gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i promujące zasobooszczędność;

31. przypomina o nieodłącznym ryzyku dla bezpieczeństwa informacji i prywatności 
związanym ze stosowaniem zależnych od osób trzecich rozwiązań w zakresie wymiany 
wrażliwych danych oraz zwraca uwagę na pozytywny wpływ otwartego 
oprogramowania na autonomię cyfrową i jego korzyści dla bezpieczeństwa; nalega, aby 
umożliwić użytkownikom korzystanie z otwartego oprogramowania na urządzeniach 
Parlamentu, oraz podkreśla potrzebę zdecentralizowanych i otwartych rozwiązań w 



zakresie wirtualnych spotkań i komunikatorów internetowych; zauważa, że potrzebne są 
odpowiednie szkolenia użytkowników, szczególnie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; 
podkreśla zapotrzebowanie na oprogramowanie do automatycznej transkrypcji i 
automatycznego tłumaczenia, aby wspierać równe rozpowszechnianie informacji we 
wszystkich językach urzędowych;

32. zdecydowanie zachęca do podjęcia środków, dzięki którym Parlament będzie unikał w 
zamówieniach publicznych na oprogramowanie i infrastrukturę cyfrową, w tym na 
rozwiązania w chmurze, uzależnienia od jednego dostawcy za pośrednictwem 
wymogów dotyczących możliwości przenoszenia i pełnej interoperacyjności, stosował 
otwarte oprogramowanie i przeznaczał zamówienia dla MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up;

33. podkreśla, że oprogramowanie, dane i narzędzia stworzone przez sektor publiczny lub 
w pełni finansowane ze środków publicznych powinny być ponownie wykorzystywane, 
ogólnie dostępne oraz zgodne z prawami podstawowymi, a jeżeli są przeznaczone do 
zastosowania krytycznego, muszą mieć certyfikat bezpieczeństwa lub przejść audyt 
bezpieczeństwa; uważa, że oprócz tego należy udostępnić AI wykorzystywaną przez 
Parlament w procedurze zamówień publicznych jako otwarte oprogramowanie wraz z 
dostępną dokumentacją oprogramowania i algorytmami, aby umożliwić sprawdzenie, 
jak system AI doszedł do określonego wniosku; podkreśla, że kontrola przestrzegania 
praw podstawowych powinna być częścią uprzedniej oceny zgodności;

34. zauważa, że podczas pandemii wprowadzono systemy głosowania zdalnego w celu 
zapewnienia ciągłości prac Parlamentu; domaga się ujednolicenia tych systemów 
głosowania;

35. apeluje o szybsze i bezpieczniejsze sieci bezprzewodowe we wszystkich trzech 
miejscach pracy;

Kontakt z obywatelami

36. podkreśla, że Parlament jest jedyną instytucją Unii, której skład jest ustalany w 
wyborach powszechnych; uważa, że należy umożliwić obywatelom lepsze zrozumienie 
działalności Parlamentu, a także zwiększyć ich świadomość polityczną i promować 
wśród nich wartości Unii; wzywa do większego wykorzystania środków cyfrowych 
umożliwiających bezpośredni kontakt z obywatelami;

37. popiera utworzenie do 2024 r. ośrodków Europa Experience we wszystkich państwach 
członkowskich; przyjmuje do wiadomości potwierdzenie, że opóźnienia spowodowane 
pandemią COVID-19 nie zakłócą kluczowych etapów tego projektu; wspiera politykę 
administracji, której celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii; oczekuje, że 
długoterminowy wpływ ośrodków Europa Experience na budżet pod względem 
kosztów bieżących zostanie przedstawiony Komisji Budżetowej przed przyjęciem 
budżetu na rok 2022; przypomina, że Europa Experience powinny umożliwić 
wszystkim obywatelom lepsze zrozumienie funkcjonowania instytucji europejskich;

38. uważa, że biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego powinny rozwijać swoją sieć i w 
większym stopniu współpracować z obywatelami; zachęca Parlament, by za 
pośrednictwem swoich biur kontaktowych organizował takie spotkania i wydarzenia jak 
Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE) z udziałem posłów i młodzieży na szczeblu 



lokalnym;

39. uznaje znaczenie grup odwiedzających; zauważa, że w czasie pandemii COVID-19 
grupy te nie mogły zwiedzać budynków Parlamentu; przypomina, że zgodnie z decyzją 
Prezydium z dnia 5 października 2020 r. 40 % niewykorzystanej kwoty na 2020 r. 
przeniesiono na 2022 r.; wyraża zadowolenie, że Parlament wkłada wiele wysiłku w 
usługi oferowane odwiedzającym, szczególnie młodym ludziom, którzy pozostają 
kluczową grupą docelową; apeluje, by w pozostałej części kadencji nie zwiększać 
dodatków dla odwiedzających powyżej poziomu, który jest wykonalny z operacyjnego 
punktu widzenia;

40. uznaje, że około 50 mln osób należy do różnych mniejszości, regionów i społeczności 
językowych w Unii; przypomina, że Parlament wspiera zaangażowanie i uczestnictwo 
obywateli w Unii, w tym mniejszości narodowych, regionalnych i językowych; 
przypomina, że Parlament zdecydowanie popiera wielojęzyczność i promuje prawa 
mniejszości narodowych, regionalnych i językowych; uważa, że Parlament może 
aktywnie przyczyniać się do walki z dezinformacją, w stosownych przypadkach 
udzielając informacji również w językach mniejszości, regionów i społeczności 
językowych; zwraca się do Prezydium o analizę wykonalności i ocenę kosztów 
opracowania materiałów informacyjnych, na przykład na potrzeby ośrodków Europa 
Experience i Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w językach mniejszości, 
regionów i społeczności językowych w poszczególnych państwach członkowskich;

41. wzywa Prezydium do zapewnienia tłumaczenia kluczowych rezolucji dotyczących 
polityki zagranicznej przyjętych na mocy art. 54 (sprawozdania z własnej inicjatywy) 
na języki urzędowe ONZ nienależące do UE (a mianowicie na arabski, chiński i 
rosyjski), a także rezolucji dotyczących poszczególnych krajów przyjętych na mocy art. 
132 (rezolucja towarzysząca oświadczeniom Komisji lub 
wiceprzewodniczącego/wysokiego przedstawiciela) i art. 144 (rezolucja w trybie 
pilnym) na język urzędowy kraju, którego dana rezolucja dotyczy, w celu zwiększenia 
wpływu i zasięgu działań Parlamentu Europejskiego w obszarze spraw zagranicznych, 
oraz wzywa władzę budżetową do zapewnienia wystarczających środków na ten cel.

42. wzywa sekretarza generalnego, aby przeanalizował wykonalność wprowadzenia 
tłumaczenia na międzynarodowy język migowy podczas wszystkich debat plenarnych, 
zgodnie z wnioskami przyjętymi na posiedzeniu plenarnym, oraz by wdrożył tę decyzję 
z poszanowaniem zasady równego dostępu dla wszystkich obywateli;

43. uważa, że niezwykle ważne jest, aby każda instytucja Unii zaangażowana w 
przygotowanie i prowadzenie zbliżającej się Konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
w tym Parlament, dysponowała odpowiednimi budżetami administracyjnymi, aby 
zapewnić sukces tego wydarzenia już w momencie przekazania preliminarza dochodów 
i wydatków;

44. wzywa, by dać obywatelom i mieszkańcom państw członkowskich i krajów 
partnerskich możliwość wirtualnego zwiedzania Parlamentu z przewodnikiem i tym 
samym zapewnić lepsze zrozumienie pracy i wartości instytucji wśród szerszego grona 
odbiorców;

45. wzywa do stworzenia specjalnej oferty dla starszych odwiedzających, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów i strategii Unii dotyczących aktywnego starzenia się;



Przedsięwzięcia z zakresu nieruchomości

46. oczekuje bardziej przejrzystego i szczegółowego planowania i podejmowania decyzji, 
w tym wczesnego informowania, z należytym uwzględnieniem art. 266 rozporządzenia 
finansowego, w odniesieniu do polityki Parlamentu dotyczącej nieruchomości; wzywa 
do dyskusji na temat funkcjonowania Parlamentu i do przeglądu jego zapotrzebowania 
na przestrzeń w kontekście skutków pandemii i oczekiwanego rozwoju telepracy, a 
także w razie potrzeby do dostosowania długoterminowej strategii Parlamentu w 
zakresie nieruchomości; podkreśla, że staranne planowanie powinno umożliwić znaczne 
oszczędności;

47. zwraca się do Prezydium o upublicznienie decyzji w sprawie budynku Paul-Henri 
Spaak wraz ze szczegółowym podziałem kosztów i dokumentami uzupełniającymi; 
odnotowuje niedostępność tego budynku podczas prac remontowych i wzywa do 
optymalizacji już dostępnych powierzchni zgodnie z potrzebami Parlamentu; 
przypomina w tym kontekście, że Parlament zobowiązał się do przeprowadzenia 
niezbędnych dostosowań i remontów w swoich budynkach, aby stworzyć środowisko 
dostępne dla wszystkich użytkowników zgodnie z normami Unii; zaleca, by przy 
planowaniu i restrukturyzacji budynków Parlamentu należycie uwzględniać kryteria 
różnorodności i włączenia;

48. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Prezydium o przyjęciu paszportów renowacji 
budynków na potrzeby zarządzania cyklem życia portfela budynków Parlamentu; 
oczekuje, że stosowanie tego nowego narzędzia przyczyni się do jak najszybszego i 
skutecznego przejścia na budynki neutralne dla klimatu lub budynki pasywne, 
najpóźniej do 2050 r.; oczekuje również, że paszport będzie obejmował kwestie 
poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach i zdrowych budynków;

49. zauważa, że w budżecie zaproponowanym przez sekretarza generalnego na 2022 r. 
przewidziano kwotę 4,358 mln EUR na budowę przy wejściu do budynku WEISS; 
zauważa ponadto, że w budżecie na 2021 r. przewidziano już 8 mln EUR na taką 
budowę; zwraca się o przedstawienie aktualnych informacji na temat ogólnych kosztów 
tego projektu;

Pozostałe kwestie

50. ponownie zwraca się do Prezydium o zapewnienie pełnej elastyczności w zakresie 
obecności posłów podczas zielonych tygodni, aby ułatwić im organizację pracy;

51. przypomina, że zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego1 
„[u]stanowiony przez Parlament Europejski dobrowolny fundusz emerytalny, w 
związku z którym posłowie i byli posłowie nabyli już prawa lub są w trakcie ich 
nabywania, będzie nadal utrzymany dla tych posłów po wejściu w życie niniejszego 
Statutu”, a „[n]abyte prawa i uprawnienia pozostają w pełni w mocy”; wzywa 
sekretarza generalnego i Prezydium do pełnego przestrzegania statutu posła i do 
ustanowienia wraz z funduszem emerytalnym jasnego planu zatwierdzenia i przejęcia 
przez Parlament obowiązków i zobowiązań w odniesieniu do dobrowolnego funduszu 

1 Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia 
statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/684/WE, Euratom) (Dz.U. L 262 
z 7.10.2005, s. 1).



emerytalnego dla posłów do Parlamentu Europejskiego;

52. zauważa, że usługodawcy poważnie ucierpieli na skutek pandemii; z zadowoleniem 
przyjmuje działania Parlamentu, np. zapewnianie posiłków solidarnościowych, aby 
przyczynić się do ograniczenia wpływu kryzysu na podwykonawców i ich 
pracowników; podkreśla, że podwykonawstwo usług sprzątania i gastronomii stawia 
ludzi, głównie kobiety, w wyjątkowo trudnej sytuacji; wyraża poważne zaniepokojenie 
z powodu masowych zwolnień pracowników w przedsiębiorstwie gastronomicznym 
COMPASS Group; zachęca właściwe organy Parlamentu, by we współpracy z 
podwykonawcami zbadały wszystkie możliwe rozwiązania alternatywne w celu 
ochrony zatrudnienia w ramach dialogu społecznego oraz by zamawiały dodatkowe 
usługi uzasadnione z perspektywy wykorzystania budżetu Parlamentu; wzywa 
Parlament do zastosowania wszelkich środków ostrożności potrzebnych do 
dopilnowania, by wykonawcy zewnętrzni przestrzegali najwyższych standardów prawa 
pracy w odniesieniu do personelu sprzątającego złożonego głównie z kobiet i personelu 
gastronomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem presji psychologicznej i warunków 
pracy; zwraca się do Prezydium o przemyślenie polityki Parlamentu w zakresie 
eksternalizacji;

53. wzywa sekretarza generalnego i Prezydium do wprowadzenia kultury budżetowania 
celowego w całej administracji Parlamentu oraz do przyjęcia podejścia opartego na 
usprawnieniu zarządzania w celu poprawy efektywności i zrównoważenia 
środowiskowego oraz ograniczenia wymogów administracyjnych i biurokracji w 
wewnętrznych pracach instytucji; podkreśla, że usprawnione zarządzanie polega na 
ciągłym doskonaleniu procedur roboczych dzięki uproszczeniom i doświadczeniu 
personelu administracyjnego;

54. podkreśla, że należy dokonać przeglądu polityki kadrowej Parlamentu, aby umożliwić 
mu korzystanie z wiedzy fachowej wszystkich pracowników; uważa, że w związku z 
tym trzeba zmienić przepisy, aby umożliwić wszystkim kategoriom pracowników, w 
tym akredytowanym asystentom parlamentarnym, udział w konkursach wewnętrznych, 
oraz ustanowić programy rozwoju zasobów ludzkich, umożliwiające Parlamentowi 
utrzymanie wiedzy fachowej tych kategorii w służbie instytucji;

55. zwraca się do sekretarza generalnego, by przeprowadził ocenę ryzyka związanego z 
zatrudnianiem coraz większej liczby pracowników kontraktowych, włącznie z 
niebezpieczeństwem powstania dwupoziomowej struktury zatrudnienia w Parlamencie; 
podkreśla, że podstawowe stałe stanowiska i najważniejsze stałe zadania należy 
zarezerwować dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony;

56. wzywa do większej elastyczności i ograniczenia biurokracji w zarządzaniu biurami 
posłów do PE i umowami, biorąc pod uwagę powtarzające się błędy platform 
internetowych i trudności w zdalnej obsłudze podczas pandemii COVID-19; zwraca się 
do Sekretariatu i służb finansowych Parlamentu o ustanowienie specjalnego pakietu 
elastycznych zasad;

57. odnotowuje, że co pół roku Parlament przyjmuje w Brukseli około 250 stażystów; 
uważa, że wszyscy stażyści w Parlamencie powinni mieć takie same zniżki na transport 
jak pozostali pracownicy; uważa, że środki te nie wiązałyby się ze znacznym 
obciążeniem dla budżetu Parlamentu i umożliwiłyby znaczne zmniejszenie wydatków 
stażystów w Brukseli;



58. przypomina, że należy przeznaczyć odpowiednie środki na finansowanie działalności 
kulturalnej i artystycznej w budynkach Parlamentu i poza nimi, aby podkreślić wsparcie 
dla sektora kultury i sektora kreatywnego;

59. przypomina o zaangażowaniu politycznym Parlamentu w odniesieniu do zewnętrznych 
biur kontaktowych i wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do zapewnienia 
w razie potrzeby niezbędnych warunków, takich jak wspólne zarządzanie budynkami, 
oraz akredytacji statusu dyplomatycznego personelu Parlamentu przy organach państw 
przyjmujących;

60. apeluje o terminowe i przejrzyste sprawozdania roczne Urzędu ds. Europejskich Partii 
Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych;

61. uważa, że pandemia COVID-19 ma negatywny wpływ na dynamikę Parlamentu; 
podkreśla, że po zakończeniu kryzysu związanego z COVID-19 należy zwiększyć 
prężność i aktywność Parlamentu; w związku z tym zwraca się do Prezydium o analizę 
mającą na celu określenie nowych praktyk, które poprawią dynamikę Parlamentu, a 
następnie o przedstawienie zaleceń, które w razie potrzeby będzie można wdrożyć po 
przeglądzie Regulaminu;

o

o o

62. uchwala preliminarz budżetowy na rok budżetowy 2022;

63. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji i 
preliminarza budżetowego Radzie i Komisji.


