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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megállapítja, hogy az ügynökségek díjalapú finanszírozása jelenleg évente összesen kb. 
1 milliárd eurót tesz ki, ami jelentősen csökkenti az uniós költségvetésre nehezedő 
nyomást; úgy véli, hogy a díjalapú finanszírozás hatékony módszer az ügynökségek 
tevékenységeinek finanszírozására azokban az esetekben, amikor az üzleti modell ezt 
lehetővé teszi; megjegyzi azonban, hogy óvintézkedéseket kell hozni az 
összeférhetetlenség minden formájának elkerülése érdekében;

2. megjegyzi, hogy bár a decentralizált ügynökségek a költségvetési gazdálkodás terén 
számos hasonlóságot mutatnak, az egységesen alkalmazandó megközelítések károsnak 
bizonyultak egyes ügynökségek hatékony és eredményes irányítására nézve; úgy véli, 
hogy az 5 %-os személyzetcsökkentési cél és az ügynökségek újrafoglalkoztatási alapja 
egyszeri intézkedések; megismétli, hogy a jövőben ellenezni fog minden hasonló 
megközelítést;

3. úgy véli, hogy az ügynökségek székhelyéről hozandó döntés nagy jelentőséggel bír, 
valamint, hogy az uniós intézményeknek a lehető legjobb döntés meghozatala 
érdekében figyelembe kell venniük az olyan objektív kritériumokat, mint a 
megközelíthetőség, az igazgatási szinergiák és az érintett felekhez való közelség; elvárja 
, hogy az ügynökségek székhelyéről szóló jövőbeli döntéshozatal során teljes mértékben 
tiszteletben tartsák mind a Parlament, mind a Tanács előjogait uniós társjogalkotóként;

4. kéri a Bizottságot, a decentralizált ügynökségek erőforrásaival foglalkozó 
intézményközi munkacsoport ajánlásaival összhangban, hogy mihamarabb terjessze elő 
a több helyszínen működő ügynökségek értékelését, és következetes megközelítést 
alkalmazva értékelje azok hozzáadott értékét, figyelembe véve a felmerült költségeket; 
felhív arra, hogy az értékelés eredményei alapján a megfelelő esetekben hozzanak 
érdemi intézkedéseket a helyszínek számának csökkentése érdekében;

5. aggodalommal állapítja meg, hogy számos ügynökség nehézségekbe ütközik a képzett 
munkaerő vonzása terén a fizetésére alkalmazott együttható miatt kialakuló kedvezőtlen
foglalkoztatási feltételek és korlátok következtében; úgy véli, hogy az uniós szerveknek 
képesnek kell lenniük arra, hogy szakképzett személyzetet vonzzanak a feladataik 
hatékony és eredményes ellátásához; ezért konkrét fellépésre szólít fel a fizetésekre
vonatkozó együtthatók javítása érdekében, hogy azok jobban tükrözzék a valós 
költségeket;

6. tudomásul veszi, hogy az ügynökségek közötti szorosabb együttműködés a 
szolgáltatások megosztása terén megtakarításokat eredményezett pl. egy közös 
közbeszerzési portál létrehozása révén; ösztönzi a szolgáltatásoknak az ügynökségek 
közötti, vagy az Bizottság és az ügynökségek közötti megosztásában rejlő lehetőségek 
további vizsgálatát, új szinergiák kialakítása és a meglévők optimalizálása érdekében;
úgy véli, hogy adott esetben tovább lehetne javítani a költségvetési hatékonyságot az 
uniós szervek és a közvetlen közelükben lévő ügynökségek szoros együttműködése 
révén az igazgatási támogatás és eszközkezelési szolgáltatások terén;
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7. úgy véli, hogy a demokratikus felügyelet megerősíthető a Parlament által kinevezett 
képviselők igazgatótanácsi üléseken való részvételének biztosítása révén; 
meggyőződése, hogy e döntéshozatali folyamatban fontos szerepet kell játszania – a 
Parlament által képviselt – európai polgárok számára leginkább értékteremtő 
megoldások biztosításának; megjegyzi, hogy az uniós intézmények számos alkalommal 
nem éltek a közös megközelítésben biztosított e lehetőségükkel;

8. megjegyzi, hogy az ügynökség költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés 
elvének tiszteletben tartásával kell kialakítani, figyelembe véve az ügynökség céljait és 
a feladatai ellátásából fakadó elvárt eredményeket; az ügynökségek feladatainak jobb 
rangsorolása, az együttműködés fokozása és – különösen az ugyanazon szakpolitikai 
területen működő ügynökségek esetében – az átfedések elkerülése érdekében tematikus 
megközelítést kér a decentralizált ügynökségek költségvetés-tervezése terén;

9. aggodalommal jegyzi meg, hogy számos adminisztratív előírás aránytalan az olyan 
ügynökségek esetében, amelyek kisebbek egy bizonyos kritikus méretnél; elvárja a 
Bizottságtól és a Tanácstól annak biztosítását, hogy az alkalmazandó adminisztratív 
előírások arányosak legyenek minden ügynökség pénzügyi és emberi erőforrásaival;

10. emlékeztet arra, hogy a jogalkotási eljárás módosításokat eredményez a Bizottság 
eredeti javaslatához képest; aggodalommal jegyzi meg, hogy a frissített pénzügyi 
kimutatások általában csak a jogalkotási eljárás végén lesznek elérhetőek, de még akkor 
se biztosan; emlékeztet a kettős szerepre, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 
jogalkotási és költségvetési hatóságként töltenek be.
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