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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet erkänner unionsbyråernas genomförande av det gemensamma 
uttalandet och den gemensamma ansatsen samt dess färdplan. Parlamentet framhåller 
särskilt rekommendationerna från den interinstitutionella arbetsgruppen för 
decentraliserade byråer, vilka talmanskonferensen ställde sig bakom den 
18 januari 2018. Parlamentet noterar att arbetet i den interinstitutionella arbetsgruppen 
ansågs vara slutfört i och med uppföljningsmötet den 12 juli 2018.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens utkast till reviderad text i 
rambudgetförordningen för de decentraliserade byråerna, och i synnerhet planerna i den 
på att stärka förvaltningen av dessa byråer.

3. Europaparlamentet vidhåller dock att det fortfarande finns ett antal olika olösta frågor, 
och uppmanar eftertryckligen kommissionen att utan dröjsmål lägga fram en 
utvärdering av byråer med flera kontor, i enlighet med rekommendationerna från den 
interinstitutionella arbetsgruppen, samt förslag till eventuella sammanslagningar, 
stängningar och/eller överföringar av uppgifter till kommissionen, på grundval av en 
noggrann och djupgående analys med klara och insynsvänliga kriterier, vilket ingick i 
mandatet för den interinstitutionella arbetsgruppen men aldrig undersöktes i vederbörlig 
ordning på grund av att kommissionen inte lagt fram några förslag om detta.

4. Europaparlamentet påminner om skrivelserna av den 28 mars 2018 från parlamentets 
talman till kommissionens ordförande och rådets tjänstgörande ordförande, där man –
mot bakgrund av parlamentets befogenheter som medlagstiftare – beklagade att 
parlamentet inte hade involverats i det förfarande som ledde till valet av nytt säte för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, och efterlyste en översyn av det gemensamma 
uttalandet och den gemensamma ansatsen i detta avseende. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att utarbeta de förslag som krävs på grundval av en 
djupgående analys av genomförandet av det gemensamma uttalandet och den 
gemensamma ansatsen, såsom rådet begärt i sitt svar på ovan nämnda skrivelse.

5. Europaparlamentet konstaterar att byråernas budgetar bör utarbetas i enlighet med 
principen om resultatbaserad budgetering, med beaktande av respektive byrås mål och 
de förväntade resultaten av dess uppgifter. Parlamentet efterlyser en tematisk inriktning 
i de decentraliserade byråernas budgetering för att prioritera byråernas uppgifter på ett 
bättre sätt, öka samarbetet och undvika överlappningar, särskilt bland byråer som 
arbetar inom samma politikområde.

6. Europaparlamentet är bekymrat över potentiella intressekonflikter som kan uppstå om 
byråerna måste förlita sig på medlemsavgifter som sin huvudsakliga inkomstkälla, och 
upprepar att byråerna är medvetna om denna anseenderisk och skulle föredra ett stabilt 
och förutsägbart inkomstflöde från EU-budgeten – vilket är avgörande också för 
planeringen – i stället för att förlita sig på avgifter, som är oförutsägbara och varierar 
från år till år. Kommissionen uppmanas eftertryckligen att lägga fram ett förslag om att 
avgifterna ska betalas direkt till kommissionen och om att byråerna i gengäld ska få 
regelbundna bidrag från EU-budgeten.
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7. Europaparlamentet efterlyser konkreta åtgärder för att korrigera lönekoefficienterna så 
att de bättre motsvarar de faktiska kostnaderna.

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på effektiviserade och harmoniserade 
rapporteringsskyldigheter, särskilt när det gäller den årliga verksamhetsrapporten, 
rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen samt den slutliga 
redovisningen.

9. Europaparlamentet uppmuntrar byråerna att i detalj informera parlamentet om vilka 
åtgärder som vidtagits för att följa rekommendationerna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten (”uppföljningsrapporter”) och revisionsrättens 
rekommendationer.

10. Europaparlamentet konstaterar att byråerna – för att på ett korrekt sätt hantera nya 
uppgifter, eftersträva effektivitetsvinster i alla lägen, tillsätta lediga tjänster snabbt och 
effektivt och förbättra sin förmåga att locka till sig experter – fortlöpande bör övervaka 
och bedöma sina personalnivåer och sina behov i termer av ytterligare personalresurser 
och ekonomiska resurser, och vid behov göra relevanta begäranden för att kunna 
fullgöra sina uppgifter och skyldigheter på ett adekvat sätt.

11. Europaparlamentet konstaterar att revisionen av de decentraliserade byråerna 
fortfarande ”faller […] helt inom revisionsrättens ansvarsområde; revisionsrätten sköter 
alla nödvändiga administrativa förfaranden och upphandlingsförfaranden och 
finansierar dessa”. Parlamentet upprepar att revision som utförs av revisorer från den 
privata sektorn har ökat den administrativa bördan för byråerna avsevärt och, till följd 
av den tid som lagts på upphandling och förvaltning av revisionskontrakt, gett upphov 
till ytterligare utgifter, vilket har gjort byråernas resurser ännu mer ansträngda. 
Parlamentet betonar att denna fråga måste lösas i enlighet med den gemensamma 
ansatsen, inom ramen för översynen av rambudgetförordningen. Parlamentet uppmanar 
alla parter som deltar i denna översyn att skyndsamt klargöra detta problem så att den 
alltför stora administrativa bördan kan minskas väsentligt.
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