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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. признава изпълнението от страна на агенциите на Съюза на съвместното 
изявление и общия подход и на неговата пътна карта; по-специално подчертава 
препоръките на междуинституционалната работна група (МРГ) за 
децентрализираните агенции, които бяха одобрени от Председателския съвет на 
18 януари 2018 г.; отбелязва, че на последващото заседание от 12 юли 2018 г. 
беше счетено, че работата на междуинституционалната работна група е 
постигнала резултати;

2. приветства преразгледания текст на проекта на рамковия Финансов регламент за 
децентрализираните агенции, представен от Комисията, и по-специално 
посочения в него план на Комисията за укрепване на управлението на тези 
агенции;

3. при все това счита, че все още има различни нерешени въпроси и настоятелно 
призовава Комисията незабавно да представи оценка относно множеството 
седалища на агенциите, както се препоръчва от МРГ, както и предложения за 
евентуални сливания, закривания и/или прехвърляне на задачи към Комисията, 
въз основа на внимателен задълбочен анализ и при прилагане на прозрачни 
критерии, което беше предвидено в техническото задание на МРГ, но в 
действителност въпросът никога не беше проучен поради липса на предложения в 
тази насока от страна на Комисията;

4. припомня писмата, изпратени от председателя на ЕП на 28 март 2018 г. до 
председателя на Комисията и действащия председател на Съвета, в което изразява 
съжаление, предвид прерогативите на Парламента като съзаконодател, че 
Парламентът не е участвал в процедурата за подбор на ново седалище на 
Европейската агенция по лекарствата, и призовава съвместното изявление и 
общият подход да бъдат съответно преразгледани; настоятелно призовава 
Комисията да подготви необходимите предложения въз основа на задълбочен 
анализ на изпълнението на съвместното изявление и общия подход, както беше 
поискано от Съвета в отговора му на горепосоченото писмо;

5. отбелязва, че бюджетите на агенциите следва да бъдат изготвяни в съответствие с 
принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат целите на 
всяка агенция и очакваните резултати от работата ѝ; призовава за прилагането на 
тематичен подход при изготвянето на бюджетите на децентрализираните агенции 
с цел по-добро определяне на приоритетите в задачите на агенциите, 
задълбочаване на сътрудничеството и избягване на припокриване, особено между 
агенции с дейност в една и съща област на политиките;

6. изразява загриженост относно потенциални конфликти на интереси, които биха 
могли да възникнат, ако агенциите трябва да разчитат на такси като основен 
източник на приходи: отново заявява, че самите агенции са наясно с този риск за 
репутацията и предпочитат стабилен и предсказуем поток на приходи от бюджета 
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на ЕС, което е от съществено значение и за планирането, вместо да се налага да 
разчитат на такси, приходът от които не може да се предвиди и варира от година 
на година; настоятелно призовава Комисията да представи предложение за 
заплащане на таксите директно в приход на Комисията, като в замяна на това на 
агенциите да се предоставя редовна субсидия от бюджета на ЕС;

7. призовава за конкретни действия за коригиране на коефициентите на заплатите, 
така че да се отразят по-добре действителните разходи;

8. повтаря призива си за рационални и хармонизирани задължения за докладване, 
по-специално що се отнася до годишния отчет за дейността, доклада за 
бюджетното и финансовото управление и окончателните отчети;

9. насърчава агенциите да информират подробно Парламента относно предприетите 
мерки за изпълнение на препоръките на органа по освобождаване от отговорност 
(„доклади за последващи действия“) и на препоръките на Сметната палата;

10. отбелязва, че за да се справят по подходящ начин с новите задачи, да се стремят 
към постоянно повишаване на ефективността, да запълнят бързо и ефективно 
свободните длъжности и да подобрят способността си за привличане на експерти, 
агенциите следва непрекъснато да наблюдават и оценяват нивото на своя 
персонал и потребностите от допълнителни човешки и финансови ресурси, както 
и да отправят съответните искания за необходимото адаптиране, с цел да се 
гарантира, че то е адекватно за изпълнението на техните задачи и отговорности;

11. отбелязва, че по отношение на одита на децентрализираните агенции „пълната 
отговорност продължава да носи [Сметната палата], която управлява всички 
необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки и 
ги финансира“; отново заявява, че одитът, извършван от одитори от частния 
сектор, увеличи значително административната тежест за агенциите и 
необходимото време за възлагането на обществени поръчки и управлението на 
договорите за одит създаде допълнителни разходи, като намали още повече 
техните ресурси; подчертава, че е наложително този въпрос да се разреши в 
съответствие с общия подход в контекста на преразглеждането на рамковия 
Финансов регламент; призовава всички заинтересовани страни при това 
преразглеждане да внесат незабавно яснота по този въпрос с цел значително 
намаляване на прекомерната административна тежест.
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