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PRIJEDLOZI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor u 
prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. prima na znanje provedbu Zajedničke izjave te zajedničkog pristupa i priloženog plana 
djelovanja od strane agencija Unije; osobito ističe preporuke međuinstitucijske radne 
skupine o decentraliziranim agencijama koje je Konferencija predsjednika podržala 18. 
siječnja 2018.; napominje da je rad međuinstitucijske radne skupine zaključen 
sastankom u sklopu daljnjeg postupanja održanim 12. srpnja 2018.;

2. pozdravlja revidirani nacrt Okvirne financijske uredbe za decentralizirane agencije koji 
je podnijela Europska komisija, a osobito njezine planove iznesene u tom nacrtu za 
jačanje upravljanja tim agencijama;

3. drži, međutim, da još uvijek postoji niz neriješenih pitanja i potiče Komisiju da bez 
odgode podnese evaluaciju agencija koje djeluju na više lokacija, kako je preporučila 
međuinstitucijska radna skupina, kao i prijedloge o mogućim spajanjima, zatvaranjima 
i/ili prijenosu zadaća na Komisiju, na temelju pažljive detaljne analize i primjenjujući 
jasne i transparentne kriterije, kao što je bilo predviđeno u opisu posla radne skupine, ali 
nikada nije bilo propisno razmatrano zbog toga što Komisija nije podnijela prijedloge u 
tom smislu;

4. podsjeća na pisma koja je njezin predsjednik 28. ožujka 2018. poslao predsjedniku 
Komisije i predsjedniku Vijeća u kojima izražava žaljenje, s obzirom na svoje ovlasti 
suzakonodavca, zbog toga što Parlament nije bio uključen u postupak odabira novog 
sjedišta Europske agencije za lijekove te poziva na revidiranje Zajedničke izjave i 
zajedničkog pristupa u skladu s tim; poziva Komisiju da potrebne prijedloge pripremi na 
temelju detaljne analize provedbe Zajedničke izjave i zajedničkog pristupa, kako je 
zatraženo u odgovoru Vijeća na prethodno spomenuto pismo;

5. napominje da bi proračun agencija trebalo donijeti u skladu s načelom izrade proračuna 
zasnovane na uspješnosti, pri čemu se uzimaju u obzir ciljevi agencija i očekivani 
rezultati zadaća; poziva na tematski pristup izradi proračuna za decentralizirane agencije 
kako bi se bolje odredili prioriteti agencija, povećala suradnja i izbjegla preklapanja, 
posebno u agencijama koje djeluju u istom području politike;

6. izražava zabrinutost zbog sukoba interesa do kojih bi potencijalno moglo doći ako se 
agencije budu morale oslanjati na članarine kao svoj glavni izvor prihoda; ponovno 
ističe da su i same agencije svjesne tog reputacijskog rizika te da i one daju prednost 
stalnom i predvidljivom dotoku prihoda kroz proračun EU-a umjesto da se moraju 
oslanjati na naknade, koje su nepredvidive i čiji se iznos mijenja od godine do godine; 
potiče Komisiju da podnese prijedlog o naknadama koje bi se plaćale izravno Komisiji i 
zauzvrat agencijama pružala redovita sredstva iz proračuna EU-a;

7. poziva na konkretne mjere za ispravljanje koeficijenata plaća kako bi se bolje odrazili 
stvarni troškovi;

8. ponovno upućuje zahtjev da obveze izvješćivanja budu pojednostavnjene i usklađene, 
posebno u pogledu godišnjih izvješća o radu, izvješća o proračunskom i financijskom 
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upravljanju i završnih financijskih izvještaja;

9. poziva agencije da Parlament detaljno obavijeste o mjerama koje su poduzete kako bi se 
ispunile preporuke tijela nadležnog za davanje razrješnice („nastavna izvješća”) i 
Revizorskog suda;

10. napominje da bi agencije, radi uspješnog rješavanja novih zadaća, stalnog nastojanja da 
povećavaju svoju učinkovitost, brzog i učinkovitog popunjavanja slobodnih radnih 
mjesta i povećavanja svoje sposobnosti da privuku stručnjake, trebale kontinuirano 
pratiti i ocjenjivati svoje razine broja zaposlenih i svoje potrebe u smislu dodatnih 
ljudskih i financijskih resursa i, prema potrebi, podnijeti relevantne zahtjeve kako bi bile 
u mogućnosti na odgovarajući način izvršavati svoje zadaće i dužnosti;

11. napominje da revizija decentraliziranih agencija „ostaje u punoj odgovornosti 
Europskog revizorskog suda, koji upravlja svim potrebnim administrativnim 
postupcima i postupcima javne nabave i financira ih”; ponavlja da je revizija koju 
provode revizori iz privatnog sektora znatno povećala administrativno opterećenje 
agencija te da je, zbog vremena utrošenog na postupak javne nabave i administraciju
ugovora o reviziji, došlo do dodatnih troškova, čime su dodatno opterećeni sve 
oskudniji resursi agencija; naglašava da je od presudne važnosti to pitanje riješiti u 
skladu sa zajedničkim pristupom, u kontekstu revizije Okvirne financijske uredbe; 
poziva sve strane koje su uključene u tu reviziju da hitno razjasne to pitanje kako bi se 
znatno smanjilo prekomjerno administrativno opterećenje.
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