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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie vykonávanie spoločného vyhlásenia, spoločného prístupu a plánu 
tohto prístupu agentúrami Únie; zdôrazňuje najmä odporúčania medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre decentralizované agentúry, ktoré schválila Konferencia 
predsedov 18. januára 2018; konštatuje, že nadväzujúcim zasadnutím, ktoré sa konalo 
12. júla 2018, sa práca medziinštitucionálnej pracovnej skupiny považuje za ukončenú;

2. víta návrh revidovaného znenia rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre 
decentralizované agentúry, ktoré predložila Komisia, a predovšetkým plány, ktoré sú 
v ňom uvedené na posilnenie správy týchto agentúr;

3. zastáva však názor, že viaceré otázky zostávajú nevyriešené, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby bezodkladne predložila hodnotenie agentúr s viacerými pôsobiskami, ako 
to odporučila medziinštitucionálna pracovná skupina, ako aj návrhy možných zlúčení, 
uzatvorení a/alebo presunu úloh na Komisiu, a to na základe dôslednej a dôkladnej 
analýzy a za použitia jasných a transparentných kritérií, ako sa plánovalo v stanovách 
medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, čo sa však nikdy náležite nepreskúmalo 
z dôvodu chýbajúcich príslušných návrhov Komisie;

4. pripomína listy, ktoré predseda Parlamentu 28. marca 2018 adresoval predsedovi 
Komisie a úradujúcemu predsedovi Rady a v ktorých vyjadril poľutovanie nad tým, 
že Parlament nebol napriek svojim právomociam spoluzákonodarcu zapojený 
do postupu výberu nového sídla Európskej agentúry pre lieky, a v tejto súvislosti 
požaduje náležitú revíziu spoločného vyhlásenia a spoločného prístupu; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby na základe dôkladnej analýzy vykonávania spoločného vyhlásenia 
a spoločného prístupu pripravila potrebné návrhy, ako to požaduje Rada v odpovedi na 
uvedený list;

5. poznamenáva, že rozpočty agentúr by sa mali vypracúvať v súlade so zásadou 
zostavovania rozpočtu podľa výkonnosti pri zohľadnení cieľov agentúry a očakávaných 
výsledkov jej úloh; požaduje tematický prístup pri zostavovaní rozpočtov 
decentralizovaných agentúr s cieľom lepšie stanoviť priority úloh agentúr, posilniť 
spoluprácu a vyhnúť sa prekrývaniu, najmä v prípade agentúr, ktoré pôsobia v rovnakej 
oblasti politiky;

6. vyjadruje znepokojenie nad možnými konfliktmi záujmov, ktoré môžu vzniknúť, keď sú 
hlavným zdrojom príjmov agentúr členské poplatky; zdôrazňuje, že agentúry si 
uvedomujú riziko poškodenia ich dobrej povesti, ktoré im v danej situácii hrozí, 
a uprednostnili by stabilný a predvídateľný prísun finančných prostriedkov z rozpočtu 
EÚ, ktorý je veľmi dôležitý aj z hľadiska plánovania, pred poplatkami, ktoré sú 
nepredvídateľné a ktorých výška sa z roka na rok mení; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby predložila návrh, na základe ktorého by sa poplatky platili priamo Komisii 
a agentúry by následne dostávali pravidelné dotácie z rozpočtu EÚ;

7. požaduje konkrétne opatrenia na úpravu koeficientov platov, aby lepšie odrážali 
skutočné náklady;
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8. opakovane vyzýva na zjednodušenie a harmonizáciu povinnosti predkladania správ, 
najmä pokiaľ ide o výročnú správu o činnosti, správu o rozpočtovom a finančnom 
riadení a konečnú účtovnú závierku;

9. nabáda agentúry, aby Parlament podrobne informovali o opatreniach prijatých s cieľom 
splniť požiadavky orgánu udeľujúceho absolutórium (nadväzujúce správy) 
a Európskeho dvora audítorov;

10. konštatuje, že agentúry by v záujme riadneho vykonávania nových úloh, zvyšovania 
efektívnosti, rýchleho a efektívneho obsadzovania pracovných miest a zlepšovania 
schopnosti prilákať odborníkov mali nepretržite monitorovať a hodnotiť svoje počty 
zamestnancov a potreby z hľadiska dodatočných ľudských a finančných zdrojov 
a v prípade potreby predkladať príslušné žiadosti, aby boli schopné primerane 
vykonávať svoje úlohy a povinnosti;

11. pripomína, že audit decentralizovaných agentúr ostáva „v plnej zodpovednosti EDA, 
ktorý riadi všetky požadované administratívne a obstarávacie postupy a financuje ich“; 
pripomína, že audity využívajúce služby súkromných audítorov spôsobili výrazný nárast 
administratívneho zaťaženia agentúr a v dôsledku času venovaného verejnému 
obstarávaniu a správe zmlúv o audite vznikli dodatočné výdavky, ktoré ešte viac 
zaťažili už aj tak obmedzené zdroje agentúr; zdôrazňuje, že je nevyhnutné vyriešiť tento 
problém v súlade so spoločným prístupom v rámci revízie rámcového nariadenia 
o rozpočtových pravidlách; vyzýva všetky strany zapojené do tejto revízie, aby čo 
najskôr objasnili túto otázku s cieľom výrazne znížiť nadmerné administratívne 
zaťaženie.
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