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JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. elismeri az együttes nyilatkozat és a közös megközelítés, valamint a kapcsolódó 
ütemterv uniós ügynökségek általi végrehajtását; különösen kiemeli a decentralizált 
ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport ajánlásait, amelyeket az 
Elnökök Értekezlete 2018. január 18-én hagyott jóvá; megjegyzi, hogy a 2018. július 
12-i nyomon követési ülésen a decentralizált ügynökségekkel foglalkozó intézményközi 
munkacsoport munkája lezártnak minősült;

2. üdvözli a decentralizált ügynökségekre vonatkozó költségvetési keretrendelet 
módosított szövegének Bizottság által benyújtott tervezetét, és különösen az ezen 
ügynökségek megerősített irányításával kapcsolatban ott vázolt terveket;

3. fenntartja ugyanakkor, hogy továbbra is számos kérdés nyitott, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy az intézményközi munkacsoport ajánlásának megfelelően haladéktalanul nyújtsa 
be a több helyszínen működő ügynökségek értékelését, valamint – egy alapos, részletes 
elemzés, valamint egyértelmű és átlátható kritériumok alapján – terjesszen elő 
javaslatokat az intézményközi munkacsoport megbízatásában előirányzott lehetséges 
összevonásokra, bezárásokra és/vagy egyes feladatok Bizottsághoz való áthelyezésére 
vonatkozóan, amely lehetőségeket azonban a Bizottság e célból tett javaslatainak 
hiányában még nem vizsgáltak meg kellő mértékben;

4. emlékeztet a Parlament elnöke által a Bizottság elnökének és a Tanács soros elnökének 
küldött, 2018. március 28-i levelekre, amelyekben társjogalkotói előjogai tekintetében 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Parlamentet nem vonták be az Európai 
Gyógyszerügynökség új székhelyének kiválasztási eljárásba, valamint kéri az együttes 
nyilatkozat és a közös megközelítés megfelelő felülvizsgálatát; sürgeti a Bizottságot, 
hogy – ahogyan azt a Tanács a fent említett levélre adott válaszában kérte – az együttes 
nyilatkozat és a közös megközelítés végrehajtásának részletes elemzése alapján készítse 
el a szükséges javaslatokat;

5. megjegyzi, hogy az ügynökség költségvetését a teljesítményalapú költségvetés-tervezés 
elvének tiszteletben tartásával kell kialakítani, figyelembe véve az ügynökség céljait és 
a feladatai ellátásából fakadó elvárt eredményeket; az ügynökségek feladatainak jobb 
rangsorolása, az együttműködés fokozása és – különösen az ugyanazon szakpolitikai 
területen működő ügynökségek esetében – az átfedések elkerülése érdekében tematikus 
megközelítést kér a decentralizált ügynökségek költségvetés-tervezése terén;

6. aggodalmát fejezi ki az esetleges összeférhetetlenségek miatt, amelyek akkor 
merülhetnek fel, ha az ügynökségeknek fő bevételi forrásként a tagsági díjakra kellene 
támaszkodniuk; megismétli, hogy az ügynökségek tudatában vannak ennek a – jó 
hírnevüket fenyegető – kockázatnak, és az uniós költségvetésből biztosított folyamatos 
és kiszámítható bevételt részesítenék előnyben – amely a tervezés szempontjából is 
alapvető fontosságú – ahelyett, hogy előre nem látható és évről évre változó díjakra 
kelljen hagyatkozniuk; sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatokat arra 
vonatkozóan, hogy a díjakat közvetlenül a Bizottsághoz folyósítsák, és cserében az 
uniós költségvetésből nyújtsanak rendszeres támogatást az ügynökségeknek;
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7. konkrét fellépésre szólít fel a fizetésekre vonatkozó együtthatók javítása érdekében, 
hogy azok jobban tükrözzék a valós költségeket;

8. ismételten egyszerűsített és összehangolt jelentéstételi kötelezettségeket sürget, 
különösen az éves tevékenységi jelentést, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló 
jelentést és a végleges elszámolást illetően;

9. ösztönzi az ügynökségeket, hogy részletesen tájékoztassák a Parlamentet a mentesítésért 
felelős hatóság („nyomon követési jelentések”) és a Számvevőszék ajánlásainak 
teljesítése érdekében tett intézkedésekről;

10. megjegyzi, hogy az új feladatok megfelelő kezelése, az állandó hatékonyságnövelés, a 
betöltetlen álláshelyek gyors és eredményes betöltése, valamint azon képességük 
javítása érdekében, hogy szakértőket vonzzanak, az ügynökségeknek folyamatosan 
nyomon kell követniük és értékelniük kell személyi állományukat, valamint a további 
emberi és pénzügyi erőforrások iránti igényeiket, valamint – feladataik és 
kötelezettségeik megfelelő végrehajtása céljából – szükség esetén erre vonatkozó 
kérelmeket kell benyújtaniuk;

11. megjegyzi, hogy a decentralizált ügynökségek ellenőrzéséért továbbra is teljes 
mértékben a [Számvevőszéknek] kell felelnie, amely az összes szükséges adminisztratív 
és közbeszerzési eljárást kezeli és finanszírozza; megismétli, hogy a magánszektorbeli 
ellenőrök által végzett ellenőrzés az ellenőrzési szerződések közbeszerzési eljárására és 
kezelésére szánt idő miatt jelentős adminisztratív terhet ró az ügynökségekre, valamint 
további kiadásokat eredményez, ami ezáltal tovább apasztja az ügynökségek amúgy is 
csökkenő forrásait; hangsúlyozza, hogy ezt a kérdést a közös megközelítéssel 
összhangban a költségvetési keretrendelet felülvizsgálata során feltétlenül meg kell 
oldani; felhívja az említett felülvizsgálatban érintett valamennyi felet, hogy a túlzott 
adminisztratív terhek jelentős csökkentése érdekében sürgősen adjanak felvilágosítást az 
ügyben.
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