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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. observă că finanțarea din taxe a agențiilor totalizează în prezent circa 1 miliard EUR pe 
an, ceea ce reduce în mod semnificativ presiunea asupra bugetului Uniunii; consideră că 
finanțarea din taxe reprezintă un mod eficace de finanțare a activităților agenției în 
cazurile în care modelul de afaceri permite acest lucru; constată, cu toate acestea, că 
trebuie să existe măsuri de salvgardare pentru a se evita orice conflict de interese;

2. remarcă faptul că, deși agențiile descentralizate au o serie de similitudini în ceea ce 
privește gestiunea bugetară, abordările universale s-au dovedit a fi în detrimentul 
gestionării eficiente și eficace a anumitor agenții; consideră că obiectivul de reducere cu 
5 % a personalului și de redistribuire a personalului între agenții este un exercițiu unic; 
își reiterează intenția de a se opune oricărei astfel de abordări în viitor;

3. consideră că decizia privind localizarea unei agenții este de o mare importanță și 
consideră că instituțiile Uniunii trebuie să ia în considerare criterii obiective, cum ar fi 
accesibilitatea, sinergiile administrative și proximitatea față de părțile interesate, pentru 
a lua cea mai bună decizie posibilă; se așteaptă ca prerogativele Parlamentului și ale 
Consiliului, în calitate de colegiuitori ai Uniunii, să fie pe deplin respectate în deciziile 
viitoare referitoare la localizarea agențiilor;

4. cere Comisiei ca, în conformitate cu recomandările Grupului de lucru interinstituțional 
privind resursele agențiilor descentralizate, să prezinte rapid o evaluare a agențiilor care 
au mai multe locații, utilizând o abordare coerentă pentru a evalua valoarea lor 
adăugată, luând în considerare costurile suportate; solicită să se ia măsuri semnificative 
pe baza rezultatelor evaluării, cu scopul de a reduce numărul de locații multiple, dacă și 
unde este cazul;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că unele agenții întâmpină dificultăți în atragerea de 
personal calificat, din cauza condițiilor nefavorabile de angajare și a limitărilor cauzate 
de coeficientul de salarizare; consideră că organismele Uniunii trebuie să fie în măsură 
să atragă personal calificat pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace și eficient; 
solicită, prin urmare, să se realizeze acțiuni concrete pentru corectarea coeficienților 
aplicați la salarii, pentru a reflecta mai bine costurile reale;

6. remarcă faptul că prin cooperarea mai strânsă între agenții în ceea ce privește utilizarea 
în comun a serviciilor s-au generat economii, cum ar fi prin crearea unui portal comun 
pentru achiziții publice; încurajează explorarea în continuare a potențialului de utilizare 
în comun a serviciilor, fie între agenții, fie între Comisie și agenții, pentru a crea noi 
sinergii și a le optimiza pe cele existente; consideră că, acolo unde este cazul, ar putea fi 
obținută o mai mare eficiență bugetară printr-o cooperare strânsă în ceea ce privește 
sprijinul administrativ și serviciile de gestionare a facilităților între organismele și 
agențiile Uniunii din imediata vecinătate;

7. consideră că supravegherea democratică poate fi consolidată prin asigurarea participării 
reprezentanților desemnați de Parlament la reuniunile consiliilor de administrație; 



PE628.606v02-00 4/6 AD\1171858RO.docx

RO

consideră că garantarea celui mai bun raport calitate-preț pentru cetățenii europeni, 
reprezentați de Parlament, ar trebui să fie un factor important în acest proces decizional; 
constată că, în unele ocazii, instituțiile Uniunii s-au abținut de la utilizarea acestei 
posibilități prevăzute în abordarea comună;

8. ia act de faptul că bugetele agențiilor ar trebui întocmite respectând principiul de 
întocmire a bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele agenției și 
de rezultatele preconizate ale activităților sale; solicită o abordare tematică la întocmirea 
bugetului agențiilor descentralizate, pentru a stabili mai bine sarcinile prioritare ale 
agențiilor, a spori cooperarea și a evita suprapunerile, în special în cazul agențiilor care 
își desfășoară activitatea în cadrul aceluiași domeniu de politici;

9. ia act cu îngrijorare de faptul că un anumit număr de cerințe administrative sunt 
disproporționate pentru agențiile care nu au atins o anumită dimensiune; se așteaptă ca 
Comisia și Consiliul să se asigure că cerințele administrative aplicabile sunt 
proporționale cu resursele financiare și umane ale tuturor agențiilor;

10. reamintește că procedura legislativă conduce la modificări ale propunerii inițiale a 
Comisiei; ia act cu îngrijorare de faptul că situațiile financiare actualizate sunt 
disponibile, în general, numai la sfârșitul procedurii legislative, dacă este cazul; 
reamintește rolurile duble ale Parlamentului și ale Consiliului, de autoritate legislativă și 
de autoritate bugetară.
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