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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da financiranje agencij s pristojbinami trenutno znaša 1 milijardo EUR letno, 
kar bistveno blaži pritisk na proračun EU; meni, da je v primerih, v katerih poslovni 
model to dovoljuje, financiranje s pristojbinami učinkovit način financiranja dejavnosti 
agencij; vendar ugotavlja, da je treba sprejeti zaščitne ukrepe, da se prepreči kakršno 
koli navzkrižje interesov;

2. ugotavlja, da se je kljub precejšnji podobnosti decentraliziranih agencij z vidika 
proračunskega upravljanja izkazalo, da enoten pristop za vse slabo vpliva na učinkovito 
in uspešno upravljanje nekaterih agencij; meni, da sta petodstotni cilj zmanjšanja števila 
osebja in fond za prerazporeditve med agencijami enkratna ukrepa; ponavlja, da 
namerava takemu pristopu v prihodnje nasprotovati;

3. meni, da je odločitev o lokaciji agencije zelo pomembna in da morajo institucije Unije 
upoštevati objektivna merila, kot so dostopnost, upravne sinergije in bližina deležnikov, 
da bi se dosegla najboljša možna odločitev; pričakuje, da bodo v prihodnjih odločitvah 
o lokaciji agencij v celoti upoštevane pristojnosti Parlamenta in Sveta kot 
sozakonodajalca Unije;

4. poziva Komisijo, naj v skladu s priporočili medinstitucionalne delovne skupine za 
sredstva za decentralizirane agencije nemudoma predstavi oceno agencij z več 
lokacijami ter naj uporabi dosleden pristop za oceno njihove dodane vrednosti ob 
upoštevanju nastalih stroškov; poziva k pomembnim ukrepom, ki jih je treba sprejeti na 
podlagi rezultatov te ocene, da bi se zmanjšalo število različnih lokacij, če in kjer je to 
primerno;

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ima več agencij težave pri privabljanju kvalificiranega 
osebja zaradi neugodnih pogojev zaposlovanja in omejitev, ki jih povzroča plačni 
koeficient; meni, da morajo biti organi Unije sposobni pritegniti kvalificirano osebje, da 
lahko učinkovito in uspešno opravljajo svoje naloge; zato poziva k sprejetju konkretnih 
ukrepov za popravo koeficientov plač, da bodo bolje odražali dejanske stroške;

6. ugotavlja, da je okrepljeno sodelovanje med agencijami pri souporabi storitev, na 
primer z vzpostavitvijo skupnega portala za javna naročila, omogočilo prihranke; 
spodbuja nadaljnje izkoriščanje potenciala pri souporabi storitev med samimi 
agencijami ali pa med agencijami in Komisijo, da bi nastale nove sinergije in se bolje 
izkoristile obstoječe; meni, da bi lahko, kjer je to primerno, še povečali proračunsko 
učinkovitost s tesnim sodelovanjem na področju upravne podpore in storitev upravljanja 
zmogljivosti med organi in agencijami Unije v neposredni bližini;

7. meni, da se lahko demokratični nadzor okrepi, če na sestankih upravnega odbora 
zagotovi udeležba predstavnikov, ki jih imenuje Parlament; meni, da bi moralo biti 
zagotavljanje najugodnejše ponudbe za evropskega državljana, ki ga zastopa Parlament, 
pomemben dejavnik pri tem procesu odločanja; ugotavlja, da institucije Unije večkrat 
niso izkoristile te možnosti, predvidene v skupnem pristopu;
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8. ugotavlja, da bi bilo treba proračune agencij pripraviti v skladu z načelom priprave 
proračuna glede na uspešnost ter pri tem upoštevati njihove cilje in pričakovane 
rezultate njihovih nalog; pri pripravi proračuna decentraliziranih agencij poziva k 
tematskemu pristopu, da bi naloge agencij bolje razvrstili po pomembnosti, okrepili 
sodelovanje ter preprečili prekrivanje, zlasti pri agencijah z istim področjem dela;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so nekatere upravne zahteve nesorazmerne za agencije, 
ki še niso dosegle določene velikosti; pričakuje, da bosta Komisija in Svet zagotovila, 
da so veljavne upravne zahteve sorazmerne s finančnimi in človeškimi viri vseh agencij;

10. opozarja, da z zakonodajnim postopkom pride do sprememb izvirnega predloga 
Komisije; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so posodobljeni računovodski izkazi na 
splošno na voljo šele na koncu zakonodajnega postopka, če sploh; opozarja na dvojno 
vlogo Parlamenta in Sveta kot zakonodajnega in proračunskega organa.
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