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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí provádění společného prohlášení a společného přístupu a plánu tohoto 
přístupu agenturami Unie; poukazuje zejména na doporučení interinstitucionální 
pracovní skupiny pro decentralizované agentury, která dne 18. ledna 2018 schválila 
Konference předsedů; konstatuje, že navazující schůzí konanou dne 12. července 2018 
byla činnost interinstitucionální pracovní skupiny ukončena;

2. vítá návrh revidovaného znění rámcového finančního nařízení pro decentralizované 
agentury předložený Komisí, zejména pak její plány posílit správu těchto agentur;

3. nicméně se domnívá, že je třeba ještě vyřešit celou řadu otázek, a naléhavě vyzývá 
Komisi, aby neprodleně předložila hodnocení agentur působících na více místech, jak 
doporučila interinstitucionální pracovní skupina, jakož i návrhy případných fúzí, 
uzavření a/nebo přesunu úkolů na Komisi, a to na základě důkladné hloubkové analýzy 
a s použitím jasných a transparentních kritérií, jak bylo plánováno v mandátu 
interinstitucionální pracovní skupiny, ale z důvodu chybějících návrhů Komise se nikdy 
neuskutečnilo;

4. připomíná dopisy, které dne 28. března 2018 zaslal předseda Parlamentu předsedovi 
Komise a úřadujícímu předsedovi Rady a ve kterých vyjádřil politování nad tím, že 
Parlament nebyl navzdory svým výsadám normotvůrce zapojen do postupu vedoucího 
ke zvolení nového sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky, a v této souvislosti 
žádá o přezkum společného prohlášení a společného přístupu; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby vypracovala potřebné návrhy založené na podrobné analýze provádění společného 
prohlášení a společného přístupu, jak požaduje Rada ve své odpovědi na výše uvedený 
dopis;

5. konstatuje, že rozpočty agentur by měly být připravovány v souladu se zásadou 
sestavování rozpočtu podle výkonnosti, přičemž by měly být zohledňovány cíle 
agentury a očekávané výsledky její činnosti; žádá, aby byl při sestavování rozpočtů 
decentralizovaných agentu uplatňován tematický přístup, který umožní lépe stanovovat 
priority, pokud jde o úkoly jednotlivých agentur, zlepšit spolupráci a vyvarovat se 
překrývání, zejména v agenturách, které působí v téže politické oblasti;

6. je znepokojen potenciálními střety zájmů, které mohou vzniknout, pokud budou 
jediným zdrojem příjmu agentur členské poplatky; opakuje, že agentury si jsou vědomy 
toho, že v této situaci hrozí poškození dobré pověsti, a dávají přednost plynulému 
a předvídatelnému toku příjmů z rozpočtu EU, který je zásadně důležitý i pro plánování, 
před spoléháním se na poplatky, které jsou nepředvídatelné a jejich výše se každý rok 
mění; naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla, že se poplatky budou odvádět přímo 
Komisi a že agentury budou na oplátku dostávat pravidelné dotace z rozpočtu EU;

7. vyzývá k přijetí konkrétních opatření k úpravě mzdových koeficientů tak, aby lépe 
odrážely skutečné náklady;
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8. opakuje, že je třeba zjednodušit a harmonizovat povinnosti týkající se podávání zpráv, 
zejména pokud jde o výroční zprávu o činnosti, zprávu o rozpočtovém a finančním 
řízení a konečnou účetní závěrku;

9. nabádá agentury, aby podrobně informovaly Parlament o opatřeních, která učinily 
s cílem splnit doporučení orgánu udělujícího absolutorium („navazující zprávy“) 
a doporučení Účetního dvora;

10. konstatuje, že mají-li agentury řádně zvládat nové úkoly, neustále usilovat o větší 
efektivitu, rychle a účinně zaplňovat volná místa a zvýšit svou schopnost přilákat 
odborníky, měly by neustále monitorovat a hodnotit počty zaměstnanců a potřeby 
dodatečných lidských a finančních zdrojů a vznášet případné požadavky, aby mohly 
řádně plnit své úkoly a povinnosti;

11. konstatuje, že za audit decentralizovaných agentur nadále „plně zodpovídá [Účetní 
dvůr], který řídí veškeré potřebné správní postupy a postupy zadávání zakázek 
a financuje je“; připomíná, že audity prováděné účetními kontrolory ze soukromého 
sektoru vedly ke značnému zvýšení administrativní zátěže pro agentury a že v důsledku 
doby strávené zadáváním a správou auditorských smluv vznikly dodatečné náklady, což 
vedlo k dalšímu přetěžování ztenčujících se zdrojů agentur; zdůrazňuje, že tato 
záležitost musí být vyřešena v souladu se společným přístupem, v rámci přezkumu 
rámcového finančního nařízení; vyzývá všechny strany, které jsou do tohoto přezkumu 
zapojeny, aby v této otázce neprodleně poskytly jasné informace v zájmu podstatného 
zmírnění nepřiměřené administrativní zátěže.
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