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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že financovanie agentúr z poplatkov sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 
okolo 1 miliardy EUR ročne, čím sa výrazne znižuje tlak na rozpočet EÚ; považuje 
financovanie z poplatkov za účinný spôsob financovania činností agentúry v prípadoch, 
keď to jej obchodný model umožňuje; konštatuje však, že treba zaviesť ochranné 
opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek konfliktu záujmov;

2. poznamenáva, že hoci z hľadiska rozpočtového riadenia sa decentralizované agentúry 
vyznačujú viacerými podobnosťami, ukázalo sa, že univerzálne prístupy poškodzujú 
efektívne a účinné riadenie niektorých agentúr; považuje 5 % cieľ týkajúci sa zníženia 
počtu zamestnancov a vytvorenie rezervy na prerozdelenie medzi agentúrami za 
jednorazové opatrenie; opakuje svoj zámer vzniesť v budúcnosti proti takémuto prístupu 
námietku;

3. je presvedčený o tom, že rozhodnutie o umiestnení sídla agentúry má obrovský význam, 
a domnieva sa, že inštitúcie Únie by pri rozhodovaní o sídle mali zohľadňovať 
objektívne kritériá, ako je jeho prístupnosť, administratívna súčinnosť a blízkosť 
k zainteresovaným stranám, aby dospeli k čo najlepšiemu rozhodnutiu; očakáva, 
že v budúcnosti sa pri rozhodovaní o umiestnení sídiel agentúr budú v plnej miere 
rešpektovať právomoci Parlamentu aj Rady ako úniových spoluzákonodarcov;

4. v súlade s odporúčaniami medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre zdroje 
decentralizovaných agentúr žiada Komisiu, aby urýchlene predložila hodnotenie agentúr 
s viacerými pracoviskami, pričom na hodnotenie ich pridanej hodnoty by mala použiť 
jednotný prístup, v ktorom zohľadní vzniknuté náklady; žiada, aby sa na základe 
výsledkov tohto hodnotenia prijali zásadné opatrenia s cieľom znížiť vo vhodných 
prípadoch počet viacerých pracovísk;

5. so znepokojením konštatuje, že viaceré agentúry majú problém prilákať 
kvalifikovaných pracovníkov z dôvodu nevýhodných podmienok zamestnania a 
obmedzení vyplývajúcich zo mzdového koeficientu; zastáva názor, že orgány Únie 
musia byť schopné prilákať kvalifikovaných pracovníkov, aby mohli efektívne a účinne 
plniť svoje úlohy; požaduje preto konkrétne opatrenia na úpravu koeficientov platov, 
aby lepšie odrážali skutočné náklady;

6. poznamenáva, že posilnená spolupráca medzi agentúrami pri spoločnom využívaní 
služieb viedla k úsporám, napr. takých, ktoré sa dosiahli vytvorením spoločného portálu 
pre obstarávanie; podporuje ďalšie preskúmanie potenciálu spoločného využívania 
služieb buď medzi agentúrami alebo medzi Komisiou a agentúrami s cieľom vytvoriť 
novú súčinnosť a optimalizovať existujúcu; domnieva sa, že v prípade potreby by sa 
mohla dosiahnuť ďalšia rozpočtová efektívnosť prostredníctvom úzkej spolupráce 
medzi orgánmi a agentúrami Únie v bezprostrednej blízkosti v oblasti administratívnej 
podpory a služieb riadenia zariadení;

7. domnieva sa, že demokratický dohľad možno posilniť tým, že sa zabezpečí účasť 
zástupcov menovaných Parlamentom na schôdzach riadiacich rád; domnieva sa, že 
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dôležitým faktorom v tomto rozhodovacom procese by malo byť zabezpečenie 
najoptimálnejšieho využitia finančných prostriedkov v prospech európskych občanov 
zastúpených Parlamentom; poznamenáva, že inštitúcie Únie pri mnohých príležitostiach 
nevyužili túto možnosť, ktorá im vyplýva zo spoločného prístupu;

8. poznamenáva, že rozpočty agentúr by sa mali vypracovať v súlade so zásadou 
zostavovania rozpočtu zameraného na výkon pri zohľadnení cieľov agentúry a 
očakávaných výsledkov jej úloh; požaduje tematický prístup pri zostavovaní rozpočtov 
decentralizovaných agentúr s cieľom lepšie stanoviť priority úloh agentúr, posilniť 
spoluprácu a vyhnúť sa prekrývaniu, najmä v agentúrach, ktoré pôsobia v rovnakej 
oblasti politiky;

9. so znepokojením konštatuje, že niektoré administratívne požiadavky sú neprimerané z 
hľadiska agentúr, ktoré nedosahujú určitú veľkosť; očakáva, že Komisia a Rada 
zabezpečia, aby uplatniteľné administratívne požiadavky boli úmerné finančným a 
ľudským zdrojom všetkých agentúr;

10. pripomína, že legislatívny postup vedie k úpravám pôvodného návrhu Komisie; so 
znepokojením konštatuje, že aktualizované finančné výkazy sa vo všeobecnosti stávajú 
dostupnými na konci legislatívneho postupu, ak k tomu vôbec dôjde; pripomína dvojitú 
úlohu Európskeho parlamentu a Rady ako legislatívneho a rozpočtového orgánu.
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