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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at gebyrfinansiering af agenturer for øjeblikket udgør ca. 1 mia. EUR om 
året, hvilket i betydelig grad letter presset på EU's budget; anser gebyrfinansiering for at 
være en effektiv måde at finansiere agenturers aktiviteter på i de tilfælde, hvor 
forretningsmodellen giver mulighed for det; bemærker imidlertid, at der er behov for 
beskyttelsesforanstaltninger for at undgå enhver form for interessekonflikt;

2. bemærker, at selv om alle decentrale agenturer har en række ligheder med hensyn til 
budgetforvaltning, har universalløsninger vist sig at være skadelige for en effektiv 
forvaltning af visse agenturer; betragter målet om en reduktion på 5 % af personalet og 
omrokeringspuljen blandt agenturerne som en engangsforeteelse; gentager sin hensigt 
om at modsætte sig enhver sådan tilgang i fremtiden;

3. mener, at beslutningen om placeringen af et agentur er af stor betydning, og mener, at 
EU-institutionerne skal tage hensyn til objektive kriterier såsom tilgængelighed, 
administrative synergier og nærhed til aktørerne med henblik på at træffe den bedst 
mulige beslutning; forventer, at både Parlamentets og Rådets beføjelser som EU-
lovgivere fuldt ud respekteres i fremtidige beslutninger om placeringen af agenturer;

4. anmoder Kommissionen i overensstemmelse med henstillingerne fra den 
interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers ressourcer om hurtigt at 
forelægge en evaluering af agenturer med flere placeringer ved hjælp af en konsekvent 
tilgang for at vurdere deres merværdi ved at tage hensyn til omkostninger; kræver, at 
der træffes betydelige foranstaltninger på grundlag af resultaterne af denne evaluering 
med henblik på at reducere antallet af flere placeringer, hvis og når det er relevant;

5. bemærker med bekymring, at en række agenturer har svært ved at tiltrække kvalificeret 
personale på grund af ugunstige ansættelsesvilkår og begrænsninger som følge af 
lønkoefficienten; mener, at EU-organer skal være i stand til at tiltrække kvalificeret 
personale for at kunne udføre deres opgaver effektivt og produktivt; opfordrer derfor til, 
at der træffes konkrete foranstaltninger til at korrigere lønkoefficienterne for bedre at 
afspejle de faktiske omkostninger;

6. bemærker, at det styrkede samarbejde mellem agenturerne med at dele tjenester har 
resulteret i besparelser, såsom dem, der er opnået gennem oprettelsen af en fælles 
udbudsportal; opfordrer til yderligere udnyttelse af potentialet for deling af tjenester 
mellem agenturerne eller mellem Kommissionen og agenturerne med henblik på at 
skabe nye synergier og optimere de eksisterende; mener, at yderligere 
budgeteffektivitet, hvor det er relevant, kan opnås gennem et tæt samarbejde om 
administrativ støtte og facility management-tjenester blandt EU-organer og -agenturer i 
umiddelbar nærhed;

7. mener, at det demokratiske tilsyn kan styrkes ved at sikre deltagelse af repræsentanter, 
der er udpeget af Parlamentet, i bestyrelsens møder; mener, at det i denne 
beslutningsproces bør være en vigtig faktor at sikre, at de europæiske borgere –
repræsenteret ved Parlamentet – får mest værdi for pengene; bemærker, at EU-
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institutionerne ved flere lejligheder har afholdt sig fra at gøre brug af denne mulighed i 
den fælles tilgang;

8. bemærker, at agenturernes budgetter bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet 
om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til agenturets mål og de 
forventede resultater af dets opgaver; opfordrer til en tematisk tilgang til budgetteringen 
af decentraliserede agenturer med henblik på bedre at prioritere agenturernes opgaver, 
styrke samarbejdet og undgå overlapninger, navnlig når der er tale om agenturer, der 
arbejder inden for samme politikområde;

9. noterer sig med bekymring, at en række administrative krav ikke står i forhold til de 
agenturer, der ikke har nået en vis størrelse; forventer, at Kommissionen og Rådet 
sikrer, at de gældende administrative krav står i et rimeligt forhold til alle agenturernes 
finansielle og menneskelige ressourcer;

10. minder om, at lovgivningsproceduren medfører ændringer af Kommissionens 
oprindelige forslag; bemærker med bekymring, at opdaterede regnskaber generelt først 
bliver tilgængelige ved afslutningen af lovgivningsproceduren, hvis det overhovedet er 
muligt; minder om Parlamentets og Rådets dobbelte rolle som lovgivende myndighed 
og budgetmyndighed.
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