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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zauważa, że całkowita kwota finansowania agencji z opłat wynosi obecnie 1 mld EUR 
rocznie, co znacznie łagodzi presję na budżet UE; uznaje, że finansowanie agencji z 
opłat jest skutecznym sposobem finansowania działalności agencji w przypadkach, gdy 
pozwala na to model biznesowy; zauważa jednak, że należy stosować środki 
zabezpieczające, aby zapobiec jakimkolwiek konfliktom interesów;

2. zauważa, że choć agencje zdecentralizowane łączy pewna liczba podobieństw pod 
względem zarządzania budżetowego, uniwersalne podejście okazało się szkodliwe dla 
skutecznego i efektywnego zarządzania niektórymi agencjami; uważa, że cel 
zakładający redukcję zatrudnienia o 5 % i pulę realokacji wśród agencji ma charakter 
jednorazowy; ponownie wyraża zamiar sprzeciwiania się takiemu podejściu w 
przyszłości;

3. uważa, że decyzja w sprawie siedziby agencji ma wielkie znaczenie, oraz jest zdania, że 
aby podjąć jak najlepszą decyzję, instytucje unijne muszą brać pod uwagę obiektywne 
kryteria, takie jak dostępność, synergia administracyjna oraz położenie w pobliżu 
siedzib zainteresowanych podmiotów; oczekuje, że prerogatywy zarówno Parlamentu, 
jak i Rady, jako współprawodawców Unii, będą w pełni respektowane przy 
podejmowaniu przyszłych decyzji w sprawie siedziby agencji;

4. zgodnie z zaleceniami międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zasobów agencji 
zdecentralizowanych zwraca się do Komisji o szybkie przedstawienie oceny agencji 
mających wiele siedzib, z zastosowaniem spójnego podejścia do oceny ich wartości 
dodanej przez uwzględnienie ponoszonych kosztów; apeluje, aby na podstawie 
wyników tej oceny przyjęto istotne środki w celu zmniejszenia liczby siedzib, w razie 
potrzeby i w stosownych przypadkach;

5. zauważa z zaniepokojeniem, że wiele agencji ma trudności z przyciągnięciem 
wykwalifikowanych pracowników w związku z niekorzystnymi warunkami 
zatrudnienia i ograniczeniami wynikającymi ze współczynnika wynagrodzenia; uważa, 
że organy Unii muszą być w stanie przyciągać wykwalifikowanych pracowników, aby 
mogły skutecznie i wydajnie wykonywać swoje zadania; z związku z tym wzywa do 
podjęcia konkretnych działań mających na celu skorygowanie współczynników 
wynagrodzenia w celu lepszego odzwierciedlenia kosztów rzeczywistych;

6. zauważa, że ściślejsza współpraca między agencjami w zakresie wspólnego korzystania 
z usług przyniosła oszczędności, osiągane np. dzięki utworzeniu wspólnego portalu 
zamówień publicznych; zachęca do dalszego zbadania możliwości wspólnego 
korzystania z usług przez same agencje albo przez Komisję i agencje w celu stworzenia 
nowych synergii i optymalizacji istniejących; uważa, że w stosownych przypadkach 
można by osiągnąć dodatkowe zwiększenie efektywności budżetowej dzięki ścisłej 
współpracy w zakresie usług wsparcia administracyjnego i zarządzania infrastrukturą 
między organami i agencjami Unii znajdującymi się w swym bezpośrednim pobliżu;
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7. uważa, że nadzór demokratyczny można wzmocnić przez zapewnienie uczestnictwa 
przedstawicieli mianowanych przez Parlament w posiedzeniach zarządu; uważa, że 
ważnym czynnikiem w tym procesie podejmowania decyzji powinno być zapewnienie 
optymalnego wykorzystania środków finansowych z korzyścią dla obywateli 
europejskich, reprezentowanych przez Parlament; zauważa, że instytucje unijne 
wielokrotnie powstrzymywały się od skorzystania z tej możliwości, przewidzianej we 
wspólnym podejściu;

8. zwraca uwagę, że budżety agencji powinny być przygotowywane zgodnie z zasadą 
budżetowania zadaniowego, z uwzględnieniem celów agencji i oczekiwanych wyników 
ich zadań; wzywa do przyjęcia podejścia tematycznego do budżetowania agencji 
zdecentralizowanych, aby lepiej ustalać priorytety w zakresie zadań agencji, zacieśniać 
współpracę i unikać powielania działań, szczególnie w przypadku agencji działających 
w tym samym obszarze polityki;

9. zauważa z zaniepokojeniem, że niektóre wymogi administracyjne są nieproporcjonalne 
w odniesieniu do agencji, które nie osiągnęły określonej wielkości; oczekuje, że 
Komisja i Rada dopilnują, by obowiązujące wymogi administracyjne były współmierne 
do zasobów finansowych i ludzkich wszystkich agencji;

10. przypomina, że procedura ustawodawcza skutkuje zmianą pierwotnego wniosku 
Komisji; zauważa z zaniepokojeniem, że zaktualizowane sprawozdania finansowe 
zasadniczo są dostępne dopiero pod koniec procedury ustawodawczej, jeżeli w ogóle są 
dostępne; przypomina również o podwójnej roli Parlamentu i Rady jako organów 
władzy ustawodawczej i budżetowej.



AD\1171858PL.docx 5/6 PE628.606v02-00

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia 10.12.2018

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

24
1
2

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos 
Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 
Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, 
Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri 
Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, 
Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt



PE628.606v02-00 6/6 AD\1171858PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

24 +

ALDE Jean Arthuis

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, 
Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, 
Patricija Šulin

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec 
Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos, Daniele Viotti

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1 -

ENF André Elissen

2 0

EFDD Marco Valli

ENF Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


	1171858PL.docx

