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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka aģentūru finansēšana no iekasējamām nodevām pašlaik ik gadu veido 
aptuveni 1 miljardu EUR, kas ievērojami atvieglo apgrūtinājumu Savienības budžetam; 
uzskata, ka finansēšana no maksām ir efektīvs veids, kā finansēt aģentūru darbību 
gadījumos, kad to atļauj komercdarbības modelis; tomēr norāda, ka ir vajadzīgi 
aizsardzības pasākumi, lai izvairītos no jebkāda veida interešu konflikta;

2. norāda — lai gan decentralizētajām aģentūrām budžeta pārvaldības ziņā ir vairākas 
līdzības, vienāda pieeja tām visām ir izrādījusies neizdevīga efektīvai un lietderīgai 
dažu aģentūru pārvaldībai; uzskata, ka mērķis par 5 % samazināt darbinieku skaitu un 
izveidot aģentūrām kopīgu pārdales fondu ir vienreizējs pasākums; atkārtoti pauž 
nodomu turpmāk iebilst pret šādu pieeju;

3. uzskata, ka ļoti svarīgs ir lēmums par aģentūras atrašanās vietu, un uzskata, ka 
Savienības iestādēm ir jāņem vērā tādi objektīvi kritēriji kā pieejamība, administratīvā 
sinerģija un ieinteresēto personu tuvums, lai panāktu labāko iespējamo lēmumu; 
sagaida, ka, pieņemot lēmumu par aģentūras mītnes atrašanās vietu, būtu pilnībā 
jāievēro Savienības likumdevēju — gan Parlamenta, gan Padomes — prerogatīvas;

4. saskaņā ar ieteikumiem, ko sniegusi Iestāžu darba grupa decentralizēto aģentūru resursu 
jautājumos, prasa Komisijai ātri iesniegt novērtējumu par aģentūrām, kuras atrodas 
vairākās vietās, izmantojot konsekventu pieeju, lai novērtētu to pievienoto vērtību, 
ņemot vērā izmaksas; aicina veikt vēra ņemamus pasākumus, pamatojoties uz 
novērtēšanas rezultātiem, lai samazinātu vienas aģentūras izvietošanu vairākās vietās, ja 
un kur tas ir lietderīgi;

5. ar bažām norāda, ka vairākām aģentūrām ir grūtības piesaistīt kvalificētus darbiniekus, 
ņemot vērā nelabvēlīgus nodarbinātības nosacījumus un ierobežojumus, ko rada algu 
koeficients; uzskata, ka Savienības struktūrām jāspēj piesaistīt kvalificētu personālu, lai 
efektīvi pildītu šo aģentūru uzdevumus; tādēļ aicina veikt konkrētus pasākumus, lai 
koriģētu algas koeficientus un labāk atspoguļotu reālās izmaksas;

6. norāda, ka pastiprināta aģentūru sadarbība pakalpojumu kopīgošanas jomā ir radījusi 
ietaupījumus, piemēram, tādus, kas gūti, izveidojot kopīgu iepirkumu portālu; mudina 
turpināt pētīt iespējas, ko sniedz pakalpojumu kopīgošana starp pašām aģentūrām vai 
starp Komisiju un aģentūrām, lai radītu jaunas sinerģijas un optimizētu jau esošās;
uzskata, ka attiecīgā gadījumā turpmāku budžeta efektivitāti varētu panākt, izmantojot 
ciešu sadarbību administratīvā atbalsta un transversālu pakalpojumu pārvaldības 
dienesta jomā starp Savienības struktūrām un aģentūrām tiešā tuvumā;

7. uzskata, ka demokrātisko uzraudzību var nostiprināt, nodrošinot Parlamenta iecelto 
pārstāvju līdzdalību valdes sanāksmēs; uzskata, ka šajā lēmumu pieņemšanas procesā 
svarīgam faktoram vajadzētu būt izlietoto līdzekļu vislabākās atdeves nodrošināšanai 
attiecībā uz Savienības pilsoņiem, kurus pārstāv Parlaments; norāda, ka Savienības 
iestādes vairākas reizes ir atturējušās no šīs iespējas izmantošanas, kas ir paredzēta 
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vienotajā pieejā;

8. norāda, ka aģentūru budžeti būtu jāizstrādā, ievērojot uz sniegumu vērsta budžeta 
izstrādes principu un ņemot vērā aģentūras mērķus un gaidāmos uzdevumu izpildes 
rezultātus; aicina decentralizēto aģentūru budžeta plānošanā izmantot tematisku pieeju, 
lai labāk noteiktu aģentūru prioritāros uzdevumus, sekmētu sadarbību un izvairītos no 
pārklāšanās, jo īpaši aģentūrās, kas strādā vienā politikas jomā;

9. ar bažām konstatē, ka noteiktas administratīvās prasības ir nesamērīgas attiecībā uz 
aģentūrām, kas nav pārāk lielas; sagaida, ka Komisija un Padome nodrošinās 
piemērojamo administratīvo prasību samērīgumu ar visu aģentūru finanšu resursiem un 
cilvēkresursiem;

10. atgādina, ka šīs likumdošanas procedūras rezultātā tiek veikti grozījumi sākotnējā 
Komisijas priekšlikumā; ar bažām norāda, ka atjauninātie finanšu pārskati parasti kļūst 
pieejami tikai likumdošanas procedūras beigās, vai arī vispār nav pieejami; atgādina par 
Parlamenta un Padomes kā budžeta lēmējinstitūcijas un likumdevējas iestādes 
identiskajiem pienākumiem;
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