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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar att avgiftsfinansieringen av byråerna för närvarande uppgår 
till ca 1 miljard euro per år, vilket avsevärt minskar trycket på EU:s budget. Parlamentet 
anser att avgiftsfinansiering är ett effektivt sätt att finansiera byråernas verksamhet i de 
fall där affärsmodellen tillåter detta. Parlamentet noterar dock att det måste finnas 
skyddsåtgärder för att undvika alla typer av intressekonflikter.

2. Europaparlamentet konstaterar att de decentraliserade byråerna visserligen har flera 
likheter när det gäller budgetförvaltning, men att det har visat sig att samma 
standardlösning för alla är till skada för en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av 
vissa byråer. Parlamentet anser att målet om att minska personalen med 5 procent och 
omplaceringspoolen för byråerna är en engångsföreteelse. Parlamentet upprepar att det 
tänker motsätta sig alla sådana åtgärder i framtiden.

3. Europaparlamentet anser att beslutet om en byrås lokalisering är av stor betydelse och 
att unionens institutioner måste ta hänsyn till objektiva kriterier som tillgänglighet, 
administrativa synergieffekter och närhet till berörda parter så att de kan fatta bästa 
möjliga beslut. Parlamentet förväntar sig att både parlamentet och rådet respekteras fullt 
ut som unionens medlagstiftare i framtida beslut om byråernas lokalisering.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i linje med rekommendationerna från 
den interinstitutionella arbetsgruppen för decentraliserade organs resurser, utan dröjsmål 
lägga fram en utvärdering av byråer med flera kontor, och att för detta ändamål använda 
en konsekvent metod för att bedöma dessas mervärde med hänsyn tagen till uppkomna 
kostnader. Parlamentet efterfrågar betydande åtgärder på grundval av resultaten av 
utvärderingen, med målet att minska antalet kontor, om och där så är lämpligt.

5. Europaparlamentet noterar med oro att flera byråer har svårt att locka till sig 
kvalificerad personal, på grund av ogynnsamma anställningsvillkor och begränsningar 
till följd av lönekoefficienten. Parlamentet anser att unionsorganen måste kunna locka 
till sig kvalificerad personal för att fullgöra sina uppgifter på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt. Därför efterlyser parlamentet konkreta åtgärder för att rätta till 
lönekoefficienterna så att de bättre motsvarar de faktiska kostnaderna.

6. Europaparlamentet noterar att det stärkta samarbetet mellan byråerna när det gäller 
gemensam användning av tjänster har lett till besparingar, såsom de som uppnåddes 
genom inrättandet av en gemensam portal för upphandling. Parlamentet uppmuntrar till 
ytterligare undersökning av möjligheterna att dela tjänster – antingen mellan byråerna 
eller mellan kommissionen och byråerna – i syfte att skapa nya, och optimera befintliga, 
synergieffekter. Parlamentet anser att ytterligare budgeteffektivitet i tillämpliga fall 
skulle kunna uppnås genom nära samarbete i fråga om administrativt stöd och 
anläggningsförvaltning mellan unionens organ och byråer i omedelbar närhet.

7. Europaparlamentet anser att den demokratiska kontrollen kan stärkas genom att man 
säkerställer att parlamentets utsedda företrädare deltar i styrelsemöten. Parlamentet 
anser också att säkerställande av bästa möjliga valuta för pengarna för EU-
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medborgarna, som företräds av Europaparlamentet, bör vara en viktig faktor i denna 
beslutsprocess. Parlamentet noterar att unionens institutioner vid flera tillfällen har 
avstått från att utnyttja denna möjlighet som föreskrivs i den gemensamma strategin.

8. Europaparlamentet konstaterar att byråernas budgetar bör utarbetas i enlighet med 
principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av byråns mål och de 
förväntade resultaten av dess uppgifter. Parlamentet efterlyser en tematisk inriktning på 
de decentraliserade byråernas budgetering för att prioritera byråernas uppgifter på ett 
bättre sätt, öka samarbetet och undvika överlappningar, särskilt i fråga om byråer som 
arbetar inom samma politikområde.

9. Europaparlamentet noterar med oro att ett antal administrativa krav är oproportionella 
för byråer som inte har nått en viss storlek. Parlamentet förväntar sig att kommissionen 
och rådet ser till att tillämpliga administrativa krav står i proportion till alla byråers 
finansiella och mänskliga resurser.

10. Europaparlamentet påminner om att lagstiftningsförfarandet leder till ändringar av 
kommissionens ursprungliga förslag. Parlamentet noterar med oro att de uppdaterade 
årsredovisningarna i allmänhet inte blir tillgängliga förrän först i slutet av 
lagstiftningsförfarandet, om ens då. Parlamentet påminner om parlamentets och rådets 
dubbla roller som lagstiftande myndighet och budgetmyndighet.
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 10.12.2018
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Slutomröstning: närvarande ledamöter 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

Slutomröstning: närvarande suppleanter Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli
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(art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt
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