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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad šiuo metu agentūrų mokestinis finansavimas kiekvienais metais iš viso 
siekia apie 1 mlrd. EUR, ir dėl to labai sumažėja spaudimas ES biudžetui; mano, kad 
mokestinis finansavimas yra veiksmingas agentūros veiklos finansavimo būdas tais 
atvejais, kai tai įmanoma atsižvelgiant į verslo modelį; tačiau pažymi, kad siekiant 
išvengti bet kokio interesų konflikto turi būti nustatytos apsaugos priemonės;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors decentralizuotos agentūros turi keletą su biudžeto 
valdymu susijusių panašumų, įrodyta, kad vienas visiems tinkamas metodas yra 
žalingas veiksmingam ir efektyviam tam tikrų agentūrų valdymui; mano, kad 
darbuotojų skaičiaus sumažinimo 5 proc. tikslas ir etatų perskirstymo tarp agentūrų 
rezervas yra vienkartinis veiksmas; pakartoja savo ketinimą ateityje prieštarauti tokiems 
metodams;

3. mano, kad sprendimas dėl agentūros vietos yra labai svarbus, ir mano, kad siekdamos 
priimti geriausią įmanomą sprendimą Sąjungos institucijos turi atsižvelgti į objektyvius 
kriterijus, tokius kaip prieinamumas, administracinė sąveika ir artumas 
suinteresuotiesiems subjektams; tikisi, kad priimant būsimus sprendimus dėl agentūrų 
vietos bus visapusiškai gerbiamos abiejų Sąjungos teisėkūros institucijų – Parlamento ir 
Tarybos prerogatyvos;

4. prašo Komisijos, atsižvelgiant į Tarpinstitucinės darbo grupės decentralizuotų agentūrų 
išteklių klausimais rekomendacijas, skubiai pateikti keliose vietose veikiančių agentūrų 
vertinimą taikant nuoseklų metodą, pagal kurį atsižvelgiant į patirtas išlaidas būtų 
galima įvertinti jų pridėtinę vertę; ragina remiantis šio vertinimo rezultatais imtis 
svarbių priemonių siekiant, jei reikia, ir tam tikrais atvejais sumažinti daugelio vietų 
skaičių;

5. su susirūpinimu pažymi, kad kai kurioms agentūroms dėl nepalankių darbo sąlygų ir 
apribojimų, kuriuos lemia darbo užmokesčio koeficientas, sunku pritraukti kvalifikuotų 
darbuotojų; mano, kad Sąjungos įstaigos turi turėti galimybę pritraukti kvalifikuotų 
darbuotojų, kad galėtų veiksmingai ir efektyviai atlikti savo užduotis; todėl ragina imtis 
konkrečių veiksmų siekiant ištaisyti atlyginimų koeficientus, kad būtų geriau 
atspindėtos realios išlaidos;

6. pažymi, kad sustiprintas agentūrų bendradarbiavimas dalijantis paslaugomis padėjo 
sutaupyti lėšų, pavyzdžiui, sukūrus bendrą viešųjų pirkimų portalą; ragina toliau tirti 
galimybes dalytis paslaugomis tarpusavyje tarp pačių agentūrų arba tarp Komisijos ir 
agentūrų siekiant sukurti naujas ir optimizuoti esamas sinergijas; mano, kad, jei reikia, 
tolesnis biudžeto veiksmingumas galėtų būti pasiektas glaudžiai bendradarbiaujant 
netoli viena nuo kitos įsikūrusių Sąjungos įstaigų ir agentūrų administracinės paramos ir 
infrastruktūros administravimo paslaugų srityje;

7. mano, kad demokratinę priežiūrą galima sustiprinti užtikrinant, kad Parlamento paskirti 
atstovai dalyvautų valdybos posėdžiuose; mano, kad svarbus šio sprendimų priėmimo 
proceso veiksnys turėtų būti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo užtikrinimas 
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Europos Sąjungos piliečiams, kuriems atstovauja Parlamentas; pažymi, kad Sąjungos 
institucijos daugeliu atvejų atsisakė pasinaudoti šia pagal bendrą požiūrį numatyta 
galimybe;

8. pažymi, kad agentūrų biudžetas turėtų būti parengtas taikant rezultatais grindžiamo 
biudžeto sudarymo principą, atsižvelgiant į agentūrų tikslus ir tikėtinus jų veiklos 
rezultatus; ragina sudarant decentralizuotų agentūrų biudžetą vadovautis teminiu 
požiūriu, kad būtų galima geriau nustatyti agentūrų užduočių prioritetus, paskatinti 
bendradarbiavimą ir išvengti dubliavimosi, ypač toje pačioje politikos srityje 
veikiančiose agentūrose;

9. su susirūpinimu pažymi, kad keletas administracinių reikalavimų yra neproporcingi tam 
tikro dydžio nepasiekusioms agentūroms; tikisi, kad Komisija ir Taryba užtikrins, jog 
taikytini administraciniai reikalavimai atitiktų visų agentūrų finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius;

10. primena, kad dėl teisėkūros procedūros atliekami pradinio Komisijos pasiūlymo 
pakeitimai; su susirūpinimu pažymi, kad paprastai su atnaujintomis finansinėmis 
ataskaitomis galima susipažinti tik teisėkūros procedūros pabaigoje, jei apskritai tai 
galima padaryti; primena, kad Parlamentas ir Taryba, kaip teisėkūros ir biudžeto 
valdymo institucijos, atlieka dvejopą vaidmenį.
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