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SUGGESTIES

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op de uitvoering door de agentschappen van de Unie van de gezamenlijke 
verklaring en de gemeenschappelijke aanpak en het stappenplan; wijst met name op de 
aanbevelingen van de Interinstitutionele Werkgroep gedecentraliseerde agentschappen 
(IIWG), die op 18 januari 2018 door de Conferentie van voorzitters zijn goedgekeurd; 
neemt er nota van dat tijdens de vervolgvergadering van 12 juli 2018 de 
werkzaamheden van de IIWG als voltooid werden beschouwd;

2. is ingenomen met het ontwerp van de Commissie voor een herziene tekst van de 
financiële kaderregeling voor gedecentraliseerde agentschappen, en met name met de 
erin geschetste plannen om het bestuur van deze agentschappen te versterken;

3. herhaalt echter dat er nog steeds een groot aantal onopgeloste kwesties bestaat en dringt 
er bij de Commissie op aan onverwijld een evaluatie voor te leggen van agentschappen 
met meerdere vestigingsplaatsen, zoals aanbevolen door de IIWG, evenals voorstellen 
voor mogelijke fusies, sluitingen en/of de overdracht van taken aan de Commissie, op 
basis van een zorgvuldige en grondige analyse en met gebruikmaking van duidelijke en 
transparante criteria, die in de taakomschrijving van de IIWG was voorzien, maar nooit 
echt is onderzocht bij gebrek aan voorstellen in die zin van de Commissie;

4. herinnert aan de brieven die zijn Voorzitter op 28 maart 2018 aan de voorzitter van de 
Commissie en de fungerend voorzitter van de Raad heeft gestuurd en waarin, gezien de 
prerogatieven van het Parlement als medewetgever, werd betreurd dat het Parlement 
niet werd betrokken bij de selectieprocedure voor de nieuwe vestigingsplaats van het 
Europees Geneesmiddelenbureau, en dringt erop aan dat de gezamenlijke verklaring en 
de gemeenschappelijke aanpak dienovereenkomstig worden herzien; dringt er bij de 
Commissie op aan de nodige voorstellen voor te bereiden op basis van een grondige 
analyse van de uitvoering van de gezamenlijke verklaring en de gemeenschappelijke 
aanpak, zoals gevraagd door de Raad in zijn antwoord op bovengenoemde brief;

5. wijst erop dat bij het opstellen van de begroting van de agentschappen het beginsel van 
resultaatgericht begroten in acht moet worden genomen, met oog voor de doelstellingen 
en de verwachte resultaten van het werk van de agentschappen; dringt aan op een 
thematische aanpak in de begroting van de gedecentraliseerde agentschappen om de 
taken van de agentschappen beter te kunnen prioriteren, de samenwerking te versterken 
en overlappingen te voorkomen, met name bij agentschappen die op hetzelfde 
beleidsterrein actief zijn;

6. uit zijn bezorgdheid over mogelijke belangenconflicten die kunnen ontstaan als de 
agentschappen afhankelijk zijn van vergoedingen van leden als belangrijkste bron van 
inkomsten; herhaalt dat de agentschappen zich bewust zijn van dit reputatierisico en de 
voorkeur zouden geven aan een gestage en voorspelbare inkomstenstroom uit de EU-
begroting, wat ook van cruciaal belang is voor de planning, in plaats van te moeten 
vertrouwen op vergoedingen die onvoorspelbaar zijn en van jaar tot jaar verschillen; 
verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen om vergoedingen rechtstreeks te 
betalen aan de Commissie en om de agentschappen in ruil een regelmatige subsidie uit 
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de EU-begroting te verlenen;

7. roept op tot concrete actie om de salariscoëfficiënten aan te passen zodat deze de 
werkelijke kosten beter weerspiegelen;

8. herhaalt zijn oproep tot gestroomlijnde en geharmoniseerde rapportageverplichtingen, 
met name wat betreft het jaarlijks activiteitenverslag, het verslag over het begrotings- en 
financieel beheer en de definitieve jaarrekening;

9. moedigt de agentschappen aan om het Parlement gedetailleerd te informeren over de 
maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de aanbevelingen van de 
kwijtingsautoriteit ("follow-upverslagen") en die van de Rekenkamer;

10. merkt op dat de agentschappen, teneinde nieuwe taken naar behoren te kunnen 
uitvoeren, te streven naar constante efficiëntieverbeteringen, snel en doeltreffend in 
vacatures te kunnen voorzien en hun vermogen om deskundigen aan te trekken te 
vergroten, hun personeelsbestand en behoeften aan extra personele en financiële 
middelen voortdurend in het oog moeten houden en evalueren, en indien nodig 
desbetreffende verzoeken moeten indienen om ervoor te zorgen dat ze hun taken en 
verantwoordelijkheden adequaat kunnen uitvoeren;

11. merkt op dat de controle van de gedecentraliseerde agentschappen geheel onder de 
verantwoordelijkheid van de Rekenkamer blijft vallen, die alle voorgeschreven 
administratieve procedures en procedures voor het toekennen van contracten beheert en 
financiert; herhaalt dat de controles die door auditors uit de particuliere sector worden 
uitgevoerd de administratieve lasten voor de agentschappen aanzienlijk hebben 
verhoogd en dat, als gevolg van de tijd die aan de aanbesteding en het beheer van 
auditcontracten wordt besteed, extra uitgaven zijn ontstaan waardoor hun dalende 
middelen onder nog grotere druk komen te staan; benadrukt dat het absoluut 
noodzakelijk is deze kwestie op te lossen in overeenstemming met de 
gemeenschappelijke aanpak, in het kader van de herziening van de financiële 
kaderregeling; vraagt aan alle bij deze herziening betrokken partijen dringend 
duidelijkheid over deze kwestie te verschaffen zodat de buitensporige administratieve 
lasten sterk kunnen worden verminderd.
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