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SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. recunoaște punerea în aplicare de către agențiile Uniunii a declarației comune și a 
abordării comune, precum și a foii de parcurs aferente; evidențiază, în special, 
recomandările Grupului de lucru interinstituțional privind agențiile descentralizate, care 
au fost aprobate de Conferința președinților la 18 ianuarie 2018; ia act de faptul că, în 
urma reuniunii de monitorizare din 12 iulie 2018, s-a considerat că lucrările grupului de 
lucru interinstituțional s-au încheiat;

2. salută proiectul de text revizuit al regulamentului financiar cadru pentru agențiile 
descentralizate al Comisiei și, în special, planurile prezentate care vizează consolidarea 
guvernanței acestor agenții;

3. susține, cu toate acestea, că numeroase chestiuni rămân încă nesoluționate și îndeamnă 
Comisia să prezinte fără întârziere o evaluare a agențiilor care au mai multe locații, așa 
cum recomandă grupul de lucru interinstituțional, precum și propuneri privind posibilele 
fuziuni, închideri și/sau transferuri de sarcini către Comisie, pe baza unei analize 
aprofundate și utilizând criterii clare și transparente, așa cum a fost prevăzut în 
mandatul grupului de lucru interinstituțional, dar care nu au fost niciodată examinate în 
mod corespunzător deoarece Comisia nu a prezentat propuneri în acest sens;

4. reamintește scrisorile trimise de președintele său la 28 martie 2018 președintelui 
Comisiei și președintelui în exercițiu al Consiliului, în care își exprimă regretul, având 
în vedere prerogativele sale de colegislator, că Parlamentul nu a fost implicat în 
procedura de selecție a noului sediu al Agenției Europene pentru Medicamente și 
solicită ca declarația comună și abordarea comună să fie reexaminate în consecință; 
îndeamnă Comisia să pregătească propunerile necesare, pe baza unei analize 
aprofundate a punerii în aplicare a declarației comune și a abordării comune, așa cum a 
solicitat Consiliul în răspunsul său la scrisoarea menționată mai sus;

5. ia act de faptul că bugetele agențiilor ar trebui întocmite respectând principiul de 
întocmire a bugetului în funcție de performanțe și ținând cont de obiectivele agenției și 
de rezultatele preconizate ale activităților sale; solicită ca întocmirea bugetului 
agențiilor descentralizate să facă obiectul unei abordări tematice pentru a defini mai 
bine sarcinile prioritare ale agențiilor, a îmbunătăți cooperarea și a evita suprapunerile, 
în special în cadrul agențiilor care își desfășoară activitatea în același domeniu de 
politică;

6. își exprimă preocuparea cu privire la posibilele conflicte de interese care ar putea apărea 
dacă agențiile ar trebui să se bazeze pe cotizațiile membrilor ca principală sursă de 
venit; reiterează faptul că agențiile sunt conștiente de acest risc reputațional și ar prefera 
un flux constant și previzibil de venituri de la bugetul UE, care este esențial și pentru 
planificare, mai degrabă decât să se bazeze pe cotizații, care sunt imprevizibile și 
variază de la an la an; îndeamnă Comisia să prezinte o propunere care să prevadă 
plătirea directă a cotizațiilor către Comisie, agențiile beneficiind, la rândul lor, de 
subvenții regulate de la bugetul UE;
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7. solicită acțiuni concrete pentru corectarea coeficienților aplicați la salarii, pentru a 
reflecta mai bine costurile reale;

8. reiterează solicitarea sa în vederea adoptării unor obligații raționalizate și armonizate în 
materie de raportare, în special în ceea ce privește raportul anual de activitate, raportul 
privind gestiunea bugetară și financiară și conturile finale;

9. încurajează agențiile să informeze Parlamentul în mod detaliat cu privire la măsurile 
luate pentru a respecta recomandările autorității care acordă descărcarea de gestiune 
(„rapoarte de monitorizare”) și cele ale Curții de Conturi;

10. ia act de faptul că, pentru a gestiona în mod corespunzător noile sarcini, pentru a viza 
creșteri constante ale eficienței, pentru a asigura ocuparea rapidă și eficace a posturile 
vacante și pentru a consolida capacitatea lor de a atrage experți, agențiile ar trebui să își 
monitorizeze și să își evalueze în mod continuu gradul de ocupare a posturilor și nevoile 
lor în materie de resurse umane și financiare suplimentare și să facă solicitările necesare 
pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile și responsabilitățile ce le 
revin;

11. observă că auditul agențiilor descentralizate rămâne „în responsabilitatea deplină a 
[Curții de Conturi], care gestionează toate procedurile administrative și de achiziții care 
se impun și le finanțează”; reiterează faptul că auditul realizat de auditorii din sectorul 
privat a dus la o creștere semnificativă a sarcinii administrative suportate de agenții și a 
generat, ca urmare a timpului dedicat achizițiilor publice și gestionării contractelor de 
audit, cheltuieli suplimentare, punând o presiunea și mai mare asupra resurselor deja 
reduse ale agențiilor; subliniază că este imperativ ca această problemă să fie soluționată 
în conformitate cu abordarea comună, în contextul revizuirii regulamentului financiar 
cadru; invită toate părțile implicate în această revizuire să clarifice această chestiune de 
urgență, pentru a reduce în mod semnificativ sarcina administrativă excesivă.
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Membri titulari prezenți la votul final Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Bart Staes

Membri supleanți prezenți la votul final Karin Kadenbach, Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Pervenche Berès, John Howarth, Jude Kirton-Darling
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VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

8 +

GUE/NGL Dennis de Jong

PPE Ingeborg Gräßle

S&D Pervenche Berès, John Howarth, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Georgi 
Pirinski

VERTS/ALE Bart Staes
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PPE Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abstention
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