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FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender EU-agenturernes gennemførelse af den fælles erklæring og den fælles 
tilgang samt den dertil knyttede køreplan; understreger navnlig henstillingerne fra den 
interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturer, som blev godkendt af 
Formandskonferencen den 18. januar 2018; bemærker, at arbejdet i den 
interinstitutionelle arbejdsgruppe blev betragtet som fuldført med det opfølgende møde 
den 12. juli 2018;

2. glæder sig over udkastet til den reviderede tekst til rammefinansforordningen for 
decentrale agenturer, som Kommissionen har forelagt, og navnlig den styrkede 
forvaltning af disse agenturer;

3. fastholder dog, at der stadig er en række uløste problemer, og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge en evaluering af agenturer med flere 
kontorer, således som den interinstitutionelle arbejdsgruppe har anbefalet, samt forslag 
til eventuelle sammenlægninger, lukninger og/eller overførsler af opgaver til 
Kommissionen på grundlag af en gennemgribende analyse og ved brug af klare og 
gennemsigtige kriterier, hvilket var planlagt i henhold til arbejdsgruppens mandat, men 
som aldrig rigtig blev undersøgt på grund af manglen på forslag herom fra 
Kommissionen;

4. minder om de skrivelser, som formanden den 28. marts 2018 sendte til formanden for 
Kommissionen og formanden for Rådet, hvori det beklagede, at Parlamentet trods dets 
beføjelser som medlovgiver ikke var blevet inddraget i proceduren for udvælgelse af det 
nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur, og opfordrer til, at den fælles 
erklæring og den fælles tilgang revideres i overensstemmelse hermed; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at udarbejde de nødvendige forslag på grundlag af en 
grundig analyse af gennemførelsen af den fælles erklæring og den fælles tilgang, 
således som Rådet anmodede om i sit svar på ovennævnte skrivelse;

5. bemærker, at agenturernes budgetter bør udarbejdes i overensstemmelse med princippet 
om resultatbaseret budgettering og under hensyntagen til agenturets mål og de 
forventede resultater af dets opgaver; opfordrer til en tematisk tilgang til budgetteringen 
af decentraliserede agenturer med henblik på bedre at prioritere agenturernes opgaver, 
styrke samarbejdet og undgå overlapninger, navnlig når der er tale om agenturer, der 
arbejder inden for samme politikområde;

6. udtrykker bekymring over de potentielle interessekonflikter, der kan opstå, hvis 
agenturerne er afhængige af gebyrer som deres primære indtægtskilde; gentager, at 
agenturerne er opmærksomme på denne omdømmemæssige risiko og ville foretrække 
en stabil og forudsigelig indkomststrøm fra EU-budgettet, hvilket er afgørende - også 
for planlægningen - i stedet for at være afhængige af gebyrer, som er uforudsigelige og 
varierer fra år til år; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge et forslag til 
de gebyrer, der skal betales direkte til Kommissionen, og til, at agenturerne modtager et 
regelmæssigt tilskud fra EU-budgettet til gengæld;
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7. opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger til at korrigere lønkoefficienter, så 
de bedre afspejler de faktiske omkostninger;

8. gentager sin opfordring til strømlinede og harmoniserede indberetningsforpligtelser, 
navnlig hvad angår den årlige aktivitetsrapport, beretningen om den budgetmæssige og 
økonomiske forvaltning og de endelige regnskaber;

9. opfordrer agenturerne til i detaljer at informere Parlamentet om de foranstaltninger, der 
er truffet for at opfylde dechargemyndighedens henstillinger ("opfølgningsrapporter") 
og Revisionsrettens anbefalinger;

10. bemærker, at agenturerne for at kunne håndtere nye opgaver ordentligt, tilstræbe 
konstante effektivitetsgevinster, besætte ledige stillinger hurtigt og effektivt og øge 
deres evne til at tiltrække eksperter løbende bør overvåge og vurdere deres 
personaleniveau og deres behov med hensyn til yderligere menneskelige og finansielle 
ressourcer og om nødvendigt fremsætte relevante anmodninger for at kunne udføre 
deres opgaver og ansvar på passende vis;

11. noterer sig, at revisionen af de decentrale agenturer stadig forbliver "under 
Revisionsrettens fulde ansvar, og at denne forvalter alle de nødvendige administrations-
og udbudsprocedurer og finansierer disse"; gentager, at revision udført af revisorer fra 
den private sektor i betydelig grad har øget agenturernes administrative byrde og som 
følge af den tid, der er brugt på indkøb og administration af revisionskontrakter, har 
skabt yderligere udgifter, hvilket medfører en endnu større belastning af deres 
svindende ressourcer; understreger, at det er bydende nødvendigt at løse dette problem i 
overensstemmelse med den fælles tilgang i forbindelse med revisionen af 
rammefinansforordningen; opfordrer alle parter, der er involveret i denne revision, til 
hurtigst muligt at skabe klarhed om dette spørgsmål med henblik på væsentligt at 
nedbringe den uforholdsmæssigt store administrative byrde.
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG
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