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POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da agencije Unije izvajajo skupno izjavo in enotni pristop ter njen časovni 
načrt; zlasti poudarja priporočila medinstitucionalne delovne skupine za 
decentralizirane agencije (IIWG) ki jih je konferenca predsednikov podprla 
18. januarja 2018; ugotavlja, da je po naslednji seji 12. julija 2018 delo 
medinstitucionalne delovne skupine veljalo za opravljeno;

2. pozdravlja osnutek revidiranega besedila okvirne finančne uredbe za decentralizirane 
agencije, ki ga je predložila Komisija, zlasti predstavljene načrte za krepitev upravljanja 
teh agencij;

3. kljub temu meni, da še vedno ostajajo nerešena številna vprašanja, in poziva Komisijo, 
naj v skladu s priporočilom medinstitucionalne delovne skupine čim prej predloži oceno 
agencij z uradi na več lokacijah ter predloge za morebitne združitve, zaprtja in/ali 
prenos nalog na Komisijo, pripravljene na podlagi skrbne in poglobljene analize in s 
pomočjo jasnih in preglednih meril, kot je bilo predvideno v mandatu 
medinstitucionalne delovne skupine, vendar ni bilo nikoli ustrezno obravnavano, ker 
Komisija takih predlogov ni podala;

4. želi spomniti na pismo predsednika Parlamenta predsedniku Komisije in 
predsedujočemu Svetu z 28. marca 2018, v katerem obžaluje, da Parlament glede na 
svoje pristojnosti sozakonodajalca ni bil vključen v postopek izbire novega sedeža 
Evropske agencije za zdravila, in poziva k ustrezni reviziji skupne izjave in enotnega 
pristopa; poziva Komisijo, naj pripravi potrebne predloge na podlagi poglobljene 
analize o izvajanju skupne izjave in enotnega pristopa, kot je zahteval Svet v odgovoru 
na omenjeno pismo;

5. ugotavlja, da bi bilo treba proračune agencij pripraviti v skladu z načelom smotrnostne 
priprave proračuna ter pri tem upoštevati njihove cilje in pričakovane rezultate nalog; 
pri pripravi proračuna decentraliziranih agencij poziva k tematskemu pristopu, da bi 
naloge agencij bolje razvrstili po pomembnosti, okrepili sodelovanje ter preprečili 
prekrivanje, zlasti pri agencijah z istim področjem dela;

6. izraža zaskrbljenost, da bi lahko prišlo do nasprotij interesov, če se bodo agencije 
morale zanašati na pristojbine kot glavni vir dohodka; ponovno poudarja, da se agencije 
zavedajo morebitne izgube ugleda in bi raje imele stalen in predvidljiv tok prihodkov iz 
proračuna EU, kar je bistveno tudi za načrtovanje, namesto da bi se morale zanašati na 
pristojbine, ki so nepredvidljive in se iz leta v leto spreminjajo; poziva Komisijo, naj 
poda predlog, da bi se pristojbine plačevale neposredno Komisiji, v zameno pa bi 
agencije redno prejemale subvencije iz proračuna EU;

7. poziva k dejanskemu ukrepanju za popravo koeficientov plač, da bodo bolje odražali 
dejanske stroške;

8. ponovno poziva k racionaliziranim in usklajenim obveznostim poročanja, zlasti kar 
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zadeva letno poročilo o dejavnostih, poročilo o upravljanju proračuna in finančnem 
poslovodenju ter zaključni račun;

9. spodbuja agencije, naj Parlament podrobno obvestijo o ukrepih, sprejetih za uresničitev 
priporočil organa za podelitev razrešnice (poročila o nadaljnjem ukrepanju) in 
priporočil Računskega sodišča;

10. ugotavlja, da morajo agencije, če želijo primerno opravljati nove naloge, nenehno 
povečevati učinkovitost, hitro in učinkovito zapolnjevati prosta delovna mesta in ostati 
privlačne za strokovnjake, stalno spremljati in ocenjevati število zaposlenih in njihove 
potrebe z vidika dodatnih človeških in finančnih virov ter po potrebi pripraviti ustrezne 
prošnje, da bodo lahko ustrezno izvajale svoje naloge in odgovornosti;

11. ugotavlja, da je za revizijo decentraliziranih agencij „v celoti odgovorno Evropsko 
računsko sodišče, ki vodi in financira vse potrebne upravne postopke in postopke za 
oddajo javnega naročila“; ponovno poudarja, da se je zaradi revizij, ki jih izvajajo 
revizorji iz zasebnega sektorja, znatno povečalo upravno breme agencij ter da so zaradi 
časa, porabljenega za javno naročanje in upravljanje revizijskih pogodb, nastali dodatni 
stroški, ki so še bolj obremenili že tako zmanjšane vire agencij; poudarja, da je treba to 
vprašanje nujno rešiti v skladu z enotnim pristopom v okviru revizije okvirne finančne 
uredbe; poziva vse strani, ki sodelujejo pri tej reviziji, naj nujno zagotovijo jasnost 
glede tega vprašanja, da bi močno zmanjšali preveliko upravno breme.
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