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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. Konstatuje, že financování poplatků agentur se v současné době odhaduje na celkovou 
částku ve výši přibližně 1 miliardy EUR ročně, což významně zmírňuje tlak na rozpočet 
EU; považuje financování poplatků agentur za účinný způsob financování činností 
agentur v případech, kdy to dotčený obchodní model umožňuje; konstatuje však, že je 
třeba zavést ochranná opatření, aby se zamezilo jakémukoli střetu zájmů;

2. konstatuje, že ačkoli decentralizované agentury sdílejí řadu podobných prvků, pokud 
jde o rozpočtové řízení, ukázalo se, že pro účinné a účelné řízení určitých agentur je 
jednotný přístup nepříznivý; považuje cíl 5 % snížení zaměstnanců a fond pro přesuny 
mezi agenturami za jednorázovou záležitost; znovu opakuje svůj úmysl se v budoucnu 
vůči takovému přístupu ohradit;

3. je přesvědčen o tom, že rozhodnutí o umístění agentury má velký význam, a domnívá 
se, že orgány Unie musí při dosahování nejlepšího možného rozhodnutí brát v úvahu 
objektivní kritéria, jako je přístupnost, administrativní součinnost a blízkost k 
zúčastněným stranám; očekává, že v budoucích rozhodnutích o umístění agentur budou 
plně respektována výsadní práva jak Parlamentu, tak Rady, jako společných tvůrců 
právních předpisů Unie;

4. žádá Komisi, aby v souladu s doporučeními interinstitucionální pracovní skupiny pro 
zdroje decentralizovaných agentu urychleně předložila hodnocení agentur, které se 
nacházejí na více místech, v němž vyhodnotí jejich přidanou hodnotu s ohledem na 
vzniklé náklady na základě jednotného přístupu; žádá, aby na základě výsledků těchto 
hodnocení byla přijata významná opatření s cílem snížit počet míst u těch agentur, u 
nichž je to vhodné;

5. se znepokojením konstatuje, že řada agentur má potíže přilákat kvalifikované 
zaměstnance z důvodu nepříznivých pracovních podmínek a omezení daných mzdovým 
koeficientem; domnívá se, že subjekty Unie musí být schopny přilákat kvalifikované 
pracovníky, aby mohly plnit své úkoly účinně a efektivně; vyzývá proto k přijetí 
konkrétních opatření k úpravě mzdových koeficientů tak, aby lépe odrážely skutečné 
náklady;

6. konstatuje, že posílená spolupráce mezi agenturami v oblasti sdílení služeb vedla k 
úsporám, např. takovým, jichž bylo dosaženo vytvořením portálu společného zadávání 
veřejných zakázek; vybízí k dalšímu prozkoumání možnosti sdílení služeb, buď mezi 
samotnými agenturami, nebo mezi Komisí a agenturami s cílem vytvořit nové 
součinnosti a optimalizovat ty stávající; je přesvědčen, že v příslušných případech by 
další rozpočtové účinnosti mohlo být dosaženo prostřednictvím úzké spolupráce 
v oblasti administrativní podpory a služeb v oblasti správy budov mezi institucemi 
a agenturami Unie v bezprostřední blízkosti;

7. je přesvědčen o tom, že demokratický dohled lze posílit tím, že se zajistí účast zástupců 
jmenovaných Parlamentem na zasedáních správní rady; je přesvědčen o tom, že 
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důležitým faktorem v tomto rozhodovacím procesu by mělo být zajištění takového 
řešení, které bude z pohledu evropského občana, jehož zastupuje Parlament, 
ekonomicky nejvýhodnější; konstatuje, že orgány Unie při mnoha příležitostech 
upustily od využívání této možnosti, jež je stanovena ve společném přístupu;

8. konstatuje, že rozpočty agentur by měly být připravovány v souladu se zásadou 
sestavování rozpočtu podle výkonnosti, přičemž by měly být zohledňovány cíle 
agentury a očekávané výsledky její činnosti; žádá, aby byl při sestavování rozpočtů 
decentralizovaných agentu uplatňován tematický přístup, který umožní lépe stanovovat 
priority, pokud jde o úkoly jednotlivých agentur, posílit spolupráci a vyvarovat se 
překrývání, zejména u agentur, které působí v téže politické oblasti;

9. s obavami bere na vědomí, že řada administrativních požadavků je z hlediska agentur, 
které nedosáhly kritické velikosti, nepřiměřená; očekává, že Komise a Rada zajistí, aby 
příslušné administrativní požadavky odpovídaly finančním a lidským zdrojům všech 
agentur.

10. připomíná, že výsledkem legislativního procesu bývá modifikace původního návrhu 
Komise; s obavami bere na vědomí, že aktualizované finanční výkazy jsou obvykle k 
dispozici až na konci legislativního procesu, pokud vůbec; připomíná dvojí úlohu 
Parlamentu a Rady jako legislativního a rozpočtového orgánu.
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