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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat de financiering op basis van vergoedingen voor de agentschappen 
momenteel in totaal ongeveer 1 miljard EUR per jaar bedraagt, waarmee de druk op de 
begroting van de Unie aanzienlijk wordt verlaagd; is van mening dat financiering op 
basis van vergoedingen een doeltreffend middel kan zijn om de activiteiten van 
agentschappen te financieren indien het bedrijfsmodel dit toelaat; wijst er evenwel op 
dat er vrijwaringsmaatregelen moeten worden genomen om elke vorm van 
belangenconflict te voorkomen;

2. merkt op dat, hoewel de gedecentraliseerde agentschappen op het gebied van 
begrotingsbeheer een aantal gelijkenissen vertonen, een gelijkvormige aanpak 
schadelijk is gebleken voor een efficiënt en doeltreffend beheer van bepaalde 
agentschappen; beschouwt de doelstelling van een personeelsinkrimping met 5 % en de 
herschikking van personeel tussen agentschappen als een eenmalige maatregel; herhaalt 
zijn voornemen om zich in de toekomst tegen een dergelijke aanpak te verzetten;

3. is van mening dat het besluit over de vestigingsplaats van een agentschap van groot 
belang is en dat de instellingen van de Unie objectieve criteria zoals toegankelijkheid, 
administratieve synergie en nabijheid van de belanghebbenden in aanmerking moeten 
nemen om tot een optimaal besluit te komen; verwacht dat de prerogatieven van het 
Parlement en de Raad als medewetgevers van de Unie volledig in acht worden genomen 
bij toekomstige besluiten over de vestigingsplaats van agentschappen;

4. verzoekt de Commissie, overeenkomstig de aanbevelingen van de interinstitutionele 
werkgroep over de middelen van de gedecentraliseerde agentschappen, dringend een 
evaluatie te verrichten van de agentschappen met meerdere vestigingsplaatsen en daarbij 
een consistente aanpak te hanteren om de meerwaarde ervan, met inachtneming van de 
kosten, te beoordelen; dringt erop aan dat op grond van de resultaten van deze evaluatie 
belangrijke maatregelen worden genomen om het aantal meervoudige 
vestigingsplaatsen waar mogelijk te verminderen;

5. stelt met bezorgdheid vast dat een aantal agentschappen moeilijkheden ondervindt om 
gekwalificeerd personeel aan te trekken vanwege ongunstige arbeidsvoorwaarden en 
beperkingen als gevolg van de salariscoëfficiënt; is van mening dat de organen van de 
Unie gekwalificeerd personeel moeten kunnen aantrekken om hun taken doeltreffend en 
efficiënt uit te voeren; roept daarom op tot concrete actie om de salariscoëfficiënten aan 
te passen zodat deze de werkelijke kosten beter weerspiegelen;

6. merkt op dat de versterkte samenwerking tussen de agentschappen bij het delen van 
diensten tot besparingen heeft geleid, bijvoorbeeld door de oprichting van een 
gezamenlijk aanbestedingsportaal; moedigt verdere verkenning aan van het potentieel 
van het delen van diensten tussen agentschappen onderling of tussen de Commissie en 
agentschappen om nieuwe synergieën te creëren en bestaande te optimaliseren; is van 
mening dat, waar van toepassing, verdere begrotingsefficiëntie kan worden bereikt door 
nauwe samenwerking op het gebied van administratieve ondersteuning en 
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faciliteitenbeheer tussen organen en agentschappen van de Unie die dicht bij elkaar zijn 
gevestigd;

7. is van mening dat het democratisch toezicht kan worden versterkt door ervoor te zorgen 
dat door het Parlement aangewezen vertegenwoordigers kunnen deelnemen aan de 
vergaderingen van de raad van bestuur; is van oordeel dat het waarborgen van 
kostenefficiëntie voor de Europese burgers, die worden vertegenwoordigd door het 
Parlement, een belangrijke factor in het besluitvormingsproces zou moeten zijn; merkt 
op dat de instellingen van de Unie meermaals hebben nagelaten gebruik te maken van 
deze mogelijkheid waarin de gemeenschappelijke aanpak voorziet;

8. wijst erop dat bij het opstellen van de begroting van de agentschappen het beginsel van 
resultaatgericht begroten in acht moet worden genomen, met oog voor de doelstellingen 
en de verwachte resultaten van het werk van de agentschappen; dringt aan op een 
thematische aanpak in de begroting van de gedecentraliseerde agentschappen om de 
taken van de agentschappen beter te kunnen prioriteren, de samenwerking te versterken 
en overlappingen te voorkomen, met name bij agentschappen die op hetzelfde 
beleidsterrein actief zijn;

9. stelt met bezorgdheid vast dat een aantal administratieve vereisten onevenredig zijn 
voor agentschappen die onder een bepaalde omvang blijven; verwacht van de 
Commissie en de Raad dat zij ervoor zorgen dat de toepasselijke administratieve 
vereisten in verhouding staan tot de financiële en personele middelen van alle 
agentschappen;

10. herinnert eraan dat de wetgevingsprocedure leidt tot wijzigingen van het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie; stelt met bezorgdheid vast dat bijgewerkte 
financiële memoranda over het algemeen pas aan het einde van de wetgevingsprocedure 
beschikbaar komen, als dat al het geval is; herinnert aan de dubbele rol van het 
Parlement en de Raad als wetgever en begrotingsautoriteit.
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