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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. odnotowuje wdrożenie przez agencje unijne wspólnego oświadczenia i wspólnego 
podejścia oraz związanego z nimi planu działania; wskazuje szczególnie na zalecenia 
międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji zdecentralizowanych poparte przez 
Konferencję Przewodniczących w dniu 18 stycznia 2018 r.; stwierdza, że wraz z 
kolejnym posiedzeniem, które odbyło się 12 lipca 2018 r., pracę międzyinstytucjonalnej 
grupy roboczej można uznać za zakończoną;

2. z zadowoleniem przyjmuje projekt zmienionego tekstu ramowego rozporządzenia 
finansowego Komisji dotyczącego agencji zdecentralizowanych, a w szczególności 
zawarte w nim plany wzmocnienia zarządzania tymi agencjami;

3. twierdzi jednak, że wciąż pozostaje wiele nierozwiązanych kwestii, i wzywa Komisję, 
by niezwłocznie przedstawiła ocenę agencji mających wiele lokalizacji (jak zaleca 
międzyinstytucjonalna grupa robocza) oraz propozycje ewentualnego połączenia 
agencji, ich zamknięcia i/lub przekazania ich zadań Komisji – na podstawie dokładnej 
pogłębionej analizy i przy zastosowaniu jasnych i przejrzystych kryteriów – co zostało 
przewidziane w zakresie uprawnień międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, lecz nigdy 
nie zostało dokładniej przeanalizowane z powodu braku propozycji ze strony Komisji;

4. przypomina również o pismach przewodniczącego Parlamentu z dnia 28 marca 2018 r. 
do przewodniczącego Komisji i do urzędującego przewodniczącego Rady, w których 
Parlament wyraża ubolewanie – ze względu na jego prerogatywy jako 
współprawodawcy – że nie został zaangażowany w procedurę wyboru nowej siedziby 
Europejskiej Agencji Leków, i wzywa do odpowiedniego przeglądu wspólnego 
oświadczenia i wspólnego podejścia; wzywa Komisję do przygotowania niezbędnych 
wniosków opartych na dogłębnej analizie wdrażania wspólnego oświadczenia i 
wspólnego podejścia, o co wnioskowała Rada w odpowiedzi na powyższe pismo;

5. zwraca uwagę, że budżety agencji powinny być przygotowywane zgodnie z zasadą 
budżetowania zadaniowego, z uwzględnieniem celów agencji i oczekiwanych wyników 
ich zadań; wzywa do przyjęcia podejścia tematycznego w ramach zdecentralizowanego 
budżetowania agencji w celu lepszego ustalenia priorytetów w zakresie zadań agencji, 
zacieśnienia współpracy i uniknięcia powielania działań, zwłaszcza między agencjami
działającymi w tym samym obszarze polityki;

6. wyraża zaniepokojenie potencjalnymi konfliktami interesów, które mogą powstać, jeśli 
agencje będą musiały polegać na opłatach członkowskich jako ich głównym źródle 
dochodu; przypomina, że agencje są świadome ryzyka utraty reputacji i wolałyby 
otrzymywać stabilny i przewidywalny strumień przychodów z budżetu unijnego, który 
jest kluczowy również dla planowania, niż być uzależnionymi od opłat, które nie są 
przewidywalne i zmieniają się z roku na rok; wzywa Komisję do złożenia wniosku o to, 
aby opłaty wpływały bezpośrednio do Komisji, która w zamian będzie regularnie 
wpłacała agencjom subwencje z budżetu unijnego;
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7. wzywa do podjęcia konkretnych działań mających na celu skorygowanie 
współczynników wynagrodzenia z myślą o lepszym odzwierciedleniu kosztów 
rzeczywistych;

8. ponawia wezwanie o usprawnienie i zharmonizowanie obowiązku sprawozdawczego, w 
szczególności jeśli chodzi o roczne sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z 
zarządzania budżetem i finansami oraz końcowe sprawozdanie finansowe;

9. zachęca agencje do szczegółowego informowania Parlamentu o środkach podjętych w 
celu spełnienia zaleceń organu udzielającego absolutorium („sprawozdania 
uzupełniające”) i Trybunału Obrachunkowego;

10. zwraca uwagę, że aby właściwie wykonywać nowe zadania, dążyć do stałego 
zwiększania wydajności, szybko i skutecznie obsadzić wolne stanowiska oraz 
zwiększyć zdolność agencji do przyciągania ekspertów, agencje powinny stale 
monitorować i oceniać poziom zatrudnienia personelu oraz potrzeby związane z 
dodatkowymi zasobami ludzkimi i finansowymi, a także przedstawiać odnośne wnioski 
w razie potrzeby, tak aby móc odpowiednio wykonywać powierzone im zadania i 
obowiązki;

11. odnotowuje, że za audyt zdecentralizowanych agencji wciąż „jest odpowiedzialny 
Trybunał Obrachunkowy, który nadzoruje konieczne procedury administracyjne i 
postępowania o udzielenie zamówienia i je finansuje”; przypomina, że audyt 
przeprowadzony przez audytorów sektora prywatnego spowodował znaczny wzrost 
obciążeń administracyjnych dla agencji, a czas poświęcony na udzielanie zamówień 
publicznych i zarządzanie umowami dotyczącymi kontroli spowodował dodatkowe 
wydatki, jeszcze bardziej nadwyrężając ograniczone zasoby agencji; podkreśla, że 
konieczne jest rozwiązanie tego problemu zgodnie ze wspólnym podejściem i w 
kontekście przeglądu ramowego rozporządzenia finansowego; wzywa wszystkie strony 
zaangażowane w ten przegląd do wyjaśnienia tej kwestii w trybie pilnym w celu 
istotnego zmniejszenia nadmiernych obciążeń administracyjnych.
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