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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió ügynökségeinek 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről: az európai uniós ügynökségek teljesítménye, 
pénzgazdálkodása és ellenőrzése
(2011/2232(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2011. november 14-i jelentésére az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 2009. évi mentesítés nyomon követéséről (COM(2011)0736) és a kísérő 
bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SEC(2011)1350 és SEC(2011)1351),

– tekintettel a Bizottság „Európai ügynökségek – A további teendők” című 2008. március 
11-i közleményére (COM(2008)0135),

– tekintettel 2012. május ...-i állásfoglalására a 2010-es mentesítésről: az uniós 
ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése1,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 
szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre3, és különösen annak 96. cikkére,

– tekintettel a Számvevőszék „Európai uniós ügynökségek: középpontban az eredmények” 
című, 5/2008. számú különjelentésére,

– tekintettel a decentralizált ügynökségek 2010-es évre vonatkozó éves beszámolóiról 
készített külön számvevőszéki jelentésekre4,

– tekintettel „Az uniós ügynökségek közös támogató szolgálatának létrehozásával 
kapcsolatos lehetőségek és azok megvalósíthatósága” című, 2009. április 7-én kiadott 
tanulmányára, 

– tekintettel 2011. szeptember 15-i állásfoglalására az EU korrupció elleni küzdelemre 
irányuló erőfeszítéseiről5, 2/2010. számú írásbeli nyilatkozatára az Unió korrupció elleni 
küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről6 és a Bizottság közleményére az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak a korrupció elleni 
uniós küzdelemről (COM(2011)0308);

                                               
1 HL L 000., 2012.0.00, 000. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
4 HL C 368., 2011.12.16.
5Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0388.
6  P7_DCL(2010)0002
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– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a(z) ... véleményére (A7-
0000/2012),

A. mivel ez az állásfoglalás az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 185. cikke értelmében vett 
szervek tekintetében fogalmaz meg a mentesítési határozatot kísérő horizontális 
megállapításokat, összhangban a 2343/2002/EK, Euratom rendelet 96. cikkével és a 
Parlament eljárási szabályzata VI. mellékletének 3. cikkével,

B. mivel az ügynökségek száma az utóbbi egy évtizedben korábban nem tapasztalt 
mértékben, a 2000. évi 3-ról 2010-re 24-re nőtt, 

C. mivel a decentralizált ügynökségekhez való uniós hozzájárulás 2007 és 2010 között 
1 055 000 000 euróról (21 ügynökség) jelentősen, 1 658 000 000 euróra nőtt (24 
ügynökség), 

D. mivel a decentralizált ügynökségekhez való uniós hozzájárulás összege a 2010-es 
pénzügyi évben elérte az 1 658 000 000 eurót,

E. mivel a fenti, 2008. március 11-i bizottsági közlemény elfogadását követően a 
Parlament, a Tanács és a Bizottság újraindította az ügynökségek egységes működési 
keretének meghatározására irányuló projektet, és 2009-ben létrehozott egy 
ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoportot, 

F. mivel ez az intézményközi munkacsoport 2011. december 13-án ülésezett hetedik 
alkalommal politikai szinten, és mivel a következő pontokat vitatta meg: az új 
ügynökségek felállításának kritériumai, az ügynökségek székhelyének kiválasztása és 
székhely-megállapodás, az igazgatótanácsok összetétele, az igazgatókra vonatkozó 
kinevezési eljárás, az értékelés és a teljesítmény, a többéves program és az igazgatási 
támogatás,

G. mivel a Számvevőszék elemezni tervezte az ügynökségek teljesítményét és 2011-ben 
különjelentés kiadását tervezte az európai uniós ügynökségek költségmutatókon alapuló 
elemzéséről, de ezt a jelentést sajnos nem sikerült elkészítenie 2011 végéig, 

H. mivel a korrupció elleni uniós küzdelemről szóló 2011. évi bizottsági közlemény 
becslése szerint évente 120 milliárd euró vész el korrupciós pénzként az EU-ban, 
pénzügyi kárt okozva, csökkentve az állami finanszírozást és aláásva a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalmat, ami miatt uniós szintű korrupció elleni mechanizmus 
jött létre, mely az uniós források felhasználására, a közbeszerzésekre és az 
összeférhetetlenségekre fókuszál,  

I. mivel a Parlament fent említett, 2011. szeptember 15-i, az EU korrupció elleni 
küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről szóló állásfoglalása szerint a korrupció általában 
véve az adófizetők által fizetett közpénzek és uniós források nem megfelelő 
felhasználásához vezet, torzítja a piacot és szerepet játszott a jelenlegi gazdasági 
válságban, ezért a 2/2010. számú írásbeli nyilatkozattal párhuzamosan felszólítja a 



PR\892939HU.doc 5/19 PE473.984v03-00

HU

Bizottságot és a megfelelő uniós szerveket annak biztosítására, hogy az uniós források 
kapcsán ne merüljön fel a korrupció, és hogy korrupció és csalás esetére fogadjon el 
elrettentő szankciókat,

I. A PÉNZGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZÖS KIHÍVÁSOK

A költségvetési források kezelése (ideértve az átviteleket és a törléseket is)

1. felszólítja a Bizottságot, hogy a mentesítésért felelős hatóság számára minden évben 
nyújtson összevont tájékoztatást az egyes ügynökségeknek az Unió általános 
költségvetéséből nyújtott teljes finanszírozás éves összegéről; kiemeli, hogy a 
dokumentumba az alábbi információkat kell belefoglalni: 
- az adott ügynökség számára a költségvetésben eredetileg előirányzott uniós 

hozzájárulás;
- a többlet visszafizetéséből származó források összeg;
- az ügynökségnek nyújtott teljes uniós hozzájárulás;
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) hozzájárulásának összege;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2010-es pénzügyi évre és a korábbi pénzügyi évekre 
vonatkozóan adja meg az (1) bekezdésben felsorolt információkat, hogy a Parlament és 
a nyilvánosság össze tudja hasonlítani az egyes ügynökségek számára juttatott uniós 
hozzájárulások időbeli alakulását; ez biztosítja továbbá az uniós pénzek 
felhasználásával kapcsolatos átláthatóság és egyértelműség biztosítását és nyilvánosság 
általi ellenőrzését és hozzájárul az európai adófizetők bizalmának helyreállításához; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy e pénzügyi válság idején hagyjon fel az ügynökségi 
költségvetések növelésével, sőt, vegye fontolóra a költségvetéseikhez való uniós 
hozzájárulás csökkentését, különösen azon ügynökségek esetében, amelyek elsősorban 
kutatással foglalkoznak; arra is ösztönzi az ügynökségeket, hogy csökkentsék működési 
költségeiket és alakítsanak ki olyan mechanizmusokat, melyek egyértelműen 
megmutatják minden egyes euró felhasználását és biztosítják elszámolhatóságát, és 
hogy foganatosítsanak jelentős megtakarításokat az uniós források számára;  

4. megjegyzi, hogy 2010-ben számos ügynökség nyújtott be költségvetés-módosítást és 
foganatosított átviteleket és átcsoportosításokat; megjegyzi, hogy néhány ügynökség, 
például a CdT és az ERA megindokolja e műveletek célját; arra buzdít minden 
ügynökséget, hogy végleges éves beszámolójáról szóló jelentésében és éves 
költségvetési és pénzgazdálkodási jelentésében szisztematikusan indokolja költségvetés-
módosításait, átcsoportosításait és átviteleit;

5. ismételten megállapítja, hogy a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan több ügynökségnél 
magas volt az áthozott és a törölt működési előirányzatok aránya; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a Számvevőszék a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolókról 
szóló jelentéseiben nem ismertette az ECHA, EKÜ, EMSA és CEPOL által átvitt 
és/vagy törölt előirányzatok szintjét;

6. rámutat arra, hogy az átvitelek és törlések magas szintje általában azt jelzi, hogy egy 
adott ügynökség képtelen kezelni költségvetése jelentős növekedését; kéri, hogy a 
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költségvetési döntésekben játsszon nagyobb szerepet a felvevőképesség és a további 
feladatok végrehajtásához szükséges idő; 

7. ennek megfelelően arra buzdítja az ügynökségeket, hogy javítsák belső tervezésüket és 
általános bevételi előrejelzésüket, hogy csökkentsék a magas átviteli és törlési 
arányokat, illetve kiadásaikat; emlékezteti az ügynökségeket, hogy finomítaniuk kell 
programozási és megfigyelő rendszereiket és a naptári éven belül korábban kell 
megkezdeniük a szerződések megkötését, hogy ne kelljen annyi előirányzatot átvinni; 
ezenkívül felszólítja a Bizottságot, hogy e tekintetben nyújtson iránymutatást; 

8. felhívja továbbá az ügynökségeket, hogy javítsák kötelezettségvállalásaik kezelését is, 
hogy azokat hozzáigazítsák a valós igényekhez; rámutat arra, hogy az átvitelek és 
törlések magas szintje gyakran azt jelzi, hogy egy adott ügynökség képtelen kezelni 
költségvetése jelentős növekedését; véleménye szerint a költségvetési hatóságok 
részéről felelősebb hozzáállás lenne, ha a jövőben az új tevékenységek végrehajtásához 
szükséges idő fényében alaposabban átgondolnák az ügynökségek költségvetésének 
növeléséről szóló döntéseket;

9. üdvözli a CEDEFOP azon szándékát, hogy standardizált költségvetés-végrehajtási 
sablonok (kötelezettségvállalások, kifizetések) révén történő nyomon követés és a 
beszerzések előrehaladásának figyelemmel kísérése révén tovább csökkenti átviteleit; 
ezt az intézkedést a többi ügynökség által is követendő gyakorlatnak tartja;

10. emlékeztet rá, hogy az ügynökségek költségvetésének egyensúlyban kell lennie; 
kiemeli, hogy néhány ügynökség tevékenységei révén profitot termel, ami néha 
többlethez vezet; véleménye szerint a teljes mértékben uniós költségvetésből 
finanszírozott ügynökségek esetében az n. évben termelt többletet az n+1. évben 
egyértelműen le kellene vonni az uniós támogatásból;

11. úgy véli továbbá, hogy a részben önfinanszírozó ügynökségek esetében az ügyfeleknek 
ki kellene fizetniük az ilyen ügynökségek által nekik nyújtott szolgáltatások teljes 
összegét, ideértve a nyugdíjbiztosítási rendszerhez való arányos munkáltatói 
hozzájárulást is; azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne kezelni az ügyfelektől 
befolyó díjakból származó bevételekre vonatkozó előrejelzésekben megnyilvánuló 
esetleges hiányosságokat és biztosítani az ügynökségek számára szükséges 
finanszírozás rendelkezésre állását, felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy 
átlátható módon működtetendő, korlátozott tartalék létrehozásának szükségességét és 
esetleges módját;

12. felszólítja az összes költségvetési szereplőt, hogy tartsa tiszteletben a költségvetési 
eljárásban rá háruló azon kötelezettségeit, hogy megfelelően indokolja az ügynökségek 
költségvetéseivel kapcsolatos kérelmeit (például kezdeti költségvetési kérelem, 
növelések, csökkentések);

13. sürgeti az ügynökségeket, hogy korrekciós intézkedések bevezetésével csökkentsék 
minimálisra a késedelmes kifizetéseket; elsősorban amiatt aggódik, hogy a 
kifizetésekben mutatkozó késedelmek növelik annak kockázatát, hogy esetleg kamatot 
és büntető tételeket kell fizetni anélkül, hogy erre a költségvetésben előirányzatok 
állnának rendelkezésre; 

14. arra is felszólítja az ügynökségeket, hogy az N. 16. belső ellenőrzési szabvánnyal 
összhangban pontosan és teljesen jelentsenek minden kivételt; 
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A közbeszerzési eljárások gyengeségei

15. ismételten gyengeségeket állapít meg a közbeszerzési eljárásokban; aggódik amiatt, 
hogy az ügynökségek belső ellenőrzési rendszerei nem elég hatékonyak az ügynökségi 
tranzakciók jogszerűségét és szabályosságát aláásó tartós hibák elkerüléséhez vagy 
észleléséhez; 

16. ennek megfelelően arra biztatja az ügynökségeket, hogy erősítsék meg közbeszerzési 
eljárásaikat és különösen a beszerzések engedélyezését a pénzügyi döntés és a 
munkaprogram szintjén; megállapítja például, hogy az EMSA tervezett operatív 
beszerzésére vonatkozó pénzügyi döntéseket alátámasztó adatok hiánya 
megkérdőjelezheti az ügynökség ilyen irányú döntésének jogszerűségét;

17. felhívja továbbá az ügynökségeket, hogy éves munkaprogramjukba foglaljanak bele 
egyértelmű tájékoztatást a beszerzésekre elkülönített globális költségvetési összegről és 
adjanak indikatív jelzőszámot a tervezett szerződésekről és azok típusáról; 
aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökségek éves 
munkaprogramja nem közli egyértelműen a költségvetési rendeletben és végrehajtási 
szabályaiban említett valamennyi információt; megállapítja, hogy ez a gyengeség 
elsősorban az EMSA és az ERA esetében fordul elő;

18. felszólítja az ügynökségeket, hogy pontosan és időben jelentsék a kivételeket átfogó 
módon éves tevékenységi jelentésükben; a részletes ellenőrző listák és folyamatábrák 
lehetővé tennék az ügynökségek számára, hogy a személyzet minden egyes tagjának 
feladatait egyértelműen meghatározzák, és kellően biztosítaná a potenciális 
szabálytalanságok nyomon követését; 

19. ezenkívül buzdítja az ügynökségeket annak biztosítására, hogy a szigorúan 
meghatározott feltételek mellett alkalmazandó tárgyalásos eljárásról kellő formában és 
időben jelentést tegyenek az igazgatótanácsnak, hogy az hiánytalan tájékoztatást kapjon 
ezen eljárások mértékéről; 

20. felszólítja továbbá az ügynökségeket, hogy dolgozzanak ki utólagos ellenőrzéseket és 
ezekről tegyenek jelentést a potenciális szabálytalanságok megfelelő nyomon 
követésének biztosítására; e tekintetben támogatja azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek központi és összehangolt kapacitást építenek ki minden egyes ügynökség belső 
főigazgatósági szintjén a források nem hatékony felhasználása és a szerződések nem 
összehangolt nyomon követése kockázatának csökkentésére; 

21. üdvözli az EFSA arra irányuló kezdeményezését, hogy gyakorlati beszerzési 
kézikönyvet állít össze, amely részletezi a folyamat egyes lépéseiben részt vevők 
szerepét és felelősségét, és ezt a kézikönyvet rendszeresen frissíti; ezt a kezdeményezést 
a többi ügynökség által követendő gyakorlatnak tartja; 

II.  A TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATOS KÖZÖS KIHÍVÁSOK

Többéves program

22. sürgeti az ügynökségeket, hogy tevékenységeik egyedi jellemzőihez szabott módon 
dolgozzanak ki többéves stratégiai programokat és iránymutatásokat; fontosnak véli, 
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hogy a tevékenységek ilyen többéves tervezése (célkitűzések és azok elérésének 
eszközei) többéves forrástervezéshez (különösen költségvetés és személyzet) 
kapcsolódjon, és hogy mindez egyértelműen megjelenjen az éves munkaprogramban; 
felszólítja az ügynökségeket, hogy e tekintetben konzultáljanak a Parlamenttel is;

23. arra ösztönzi az ügynökségeket, hogy működési tevékenységeik támogatása érdekében 
készítsenek többéves informatikai stratégiai tervet; 

Éves munkaprogram

24. úgy véli, hogy az ügynökségek éves munkaprogramjának kialakítását támogató belső 
eljárás nagyban befolyásolja az ügynökségek által az érdekeltek és a mentesítésért 
felelős hatóság számára biztosított információk megbízhatóságát; ezért sürgeti az 
ügynökségeket, hogy következetes tervezést folytassanak, valamint megfelelő 
eljárásokat és útmutatókat, továbbá elegendő dokumentációt biztosítsanak 
munkaprogramjaik támogatására, annak érdekében, hogy az összes elvégzett 
tevékenységről és a tevékenységenként betervezett erőforrásokról információkat 
tudjanak szolgáltatni;

25. sürgeti különösen azt, hogy az ügynökségek fellépjenek annak biztosítása érdekében, 
hogy éves munkaprogramjaik teljesek legyenek és tartalmazzák az összes szükséges 
információt (például tájékoztatást az ügynökség által végzett valamennyi 
tevékenységről és a tevékenységenként tervezett erőforrásokról); 

26. ebben az összefüggésben bátorítja, hogy az ügynökségek éves munkaprogramjaikat az 
összehasonlítás megkönnyítése érdekében egy sablonra alapozzák; ezzel 
összefüggésben felszólítja a Bizottságot arra, hogy dolgozzon ki iránymutatásokat e 
sablonra vonatkozóan; 

27. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyes ügynökségek alapító határozata (például az 
EUROJUST-é) nem rögzíti, ki felel a munkaprogram elkészítéséért és elfogadásáért; 
úgy véli, hogy ez zavart okozhat és oda vezethet, hogy senki sem vállal felelősséget az 
éves munkaprogram elkészítéséért és elfogadásáért; ezért felszólítja az ügynökségeket, 
hogy mielőbb orvosolják ezt a hiányosságot és tájékoztassák a mentesítésért felelős 
hatóságot a megtett lépésekről;

Éves tevékenységi jelentés

28. sürgeti az ügynökségeket, hogy a Bizottság főigazgatóságai által használt formátumnak 
megfelelően szabványosítsák éves tevékenységi jelentéseik szerkezetét, és ennek 
megfelelően adjanak tájékoztatást az alábbiakról: az éves munkaprogram végrehajtása, 
költségvetési és személyzeti politikai terv, irányítás és belső ellenőrzési rendszerek, a 
belső és külső ellenőrzések eredményei, az ellenőrzést követően tett ajánlások nyomon 
követése, a mentesítésben megfogalmazott ajánlások és az ügyvezető igazgató 
megbízhatósági nyilatkozata; felszólítja az ügynökségeket, hogy éves tevékenységi 
jelentéseikben tájékoztassanak pénzügyi kimutatásaik eredményeiről és a mentesítési 
eljárás keretében tervezett költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés eredményeiről, 
feltéve, hogy tiszteletben tartják az Unió éves konszolidált beszámolójának elkészítésére 
rendelkezésre álló időkeretet;
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29. megköveteli, hogy az egyes ügynökségek éves tevékenységi jelentésének szerkezete az 
ügynökségeknél bevált módszerek alapján tartalmazzon néhány közös elemet az 
összehasonlítás megkönnyítése érdekében; e tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy az 
ügynökségekkel együttműködve dolgozzon ki egy indikatív sablont;

30. felszólítja az ügynökségek igazgatóit, hogy az n. évre vonatkozó éves tevékenységi 
jelentést és az igazgatótanácsok értékelését az n+1. év július 1-jéig továbbítsák a 
Számvevőszéknek, a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak;

31. üdvözli, hogy 2010. évi éves tevékenységi jelentésében az EU-OSHA összehasonlította 
adatait az előző éviekkel, hogy lehetővé tegye a mentesítő hatóság számára az 
ügynökség teljesítményének hatékonyabb értékelését; ezt a gyakorlatot a többi 
ügynökség által is követendőnek tartja;

32. felszólítja az ügynökségeket, hogy tegyenek további erőfeszítéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az éves tevékenységi jelentés ténylegesen tükrözze éves 
munkaprogramjukat; hangsúlyozza, hogy ez alapvető fontosságú elem az ügynökségek 
tevékenységeinek és eredményeinek az Európai Unió hozzájárulása ellenében történő 
megfelelő értékelése szempontjából, ezért teljesítményük meghatározása szempontjából 
is; e tekintetben elismerését fejezi ki különösen az ECHA, az EMSA és az EUROPOL 
éves tevékenységi jelentései és éves munkaprogramja kapcsán; megjegyzi ugyanakkor, 
hogy néhány ügynökség (például az EMCDDA és a GSA) hiányosságról tett 
tanúbizonyságot e tekintetben és a tevékenységekhez szükséges forrásokra vonatkozó 
tervezésük nem felelt meg ügynökségük szervezeti felépítésének, ami lehetővé tette 
volna a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését;

33. üdvözli a CEDEFOP azon kezdeményezését, hogy fő operatív tevékenységei 
vonatkozásában Gantt-diagramokat illesztett 2010. évi éves tevékenységi jelentésébe; 
emlékezteti az ügynökségeket, hogy ezek a diagramok tömören összefoglalják a 
személyzet egyes tagjai által az adott projekttel töltött időt és eredményorientált 
megközelítést ösztönöznek; arra buzdítja az ügynökségeket, hogy a Gantt-diagramokat 
tegyék működési tevékenységeik programozásának részévé;

Az ügynökségek értékelése

34. felszólítja az ügynökségeket, hogy a Bizottság megrendelésére bizonyos időközönként
készítsenek és nyújtsanak be átfogó értékelést tevékenységeikről és teljesítményükről, 
majd a jelentést tegyék elérhetővé weboldalukon; ezt követően az ügynökségek 
igazgatótanácsait fel kell szólítani, hogy ezen értékelések lezárását követően készítsék 
el a nyomon követés ütemtervét, majd kétévente készítsenek jelentést;

A 96. cikk szerinti jelentések

35. emlékeztet, hogy a költségvetési keretrendelet 96. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban az ügynökségek kötelesek jelentést benyújtani a mentesítésért felelős 
hatóságnak a mentesítésért felelős hatóság által a korábbi mentesítő jelentésekben tett 
megállapítások és ajánlások alapján hozott intézkedésekről;
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36. megállapítja, hogy a 2010-es pénzügyi évben a mentesítésért felelős hatóság az alábbi 
hat ügynökségtől nem kapott jelentést a 96. cikk értelmében: EASA, EMEA, 
EMCDDA, EURATOM, EUROFOUND és GSA; felszólítja ezeket az ügynökségeket, 
hogy haladéktalanul nyújtsák be ezeket a jelentéseket;

37. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 96. cikk alapján készített jelentésekben az 
ügynökségek által megadott adatok maguktól az ügynökségektől származnak, így 
állításaik pontossága nem igazolható maradéktalanul és nem vehető biztosra; 
ennélfogva felszólítja az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoportot, 
hogy a 96. cikk szerinti jelentésekben az ügynökségek által megadott információk 
vonatkozásában vezessenek be egy hitelesítési mechanizmus létrehozására és 
végrehajtására vonatkozó előírást, hogy a mentesítésért felelős hatóság megbízhasson a 
kapott adatok hitelességében és hogy lehetővé váljon a Parlament által a korábbi 
mentesítő állásfoglalásokban tett megjegyzések és ajánlások megfelelő nyomon 
követése; 

A Számvevőszék éves jelentéseihez csatolt táblázat

38. üdvözli, hogy az ügynökségek a Számvevőszék 2010. évi éves jelentéseihez csatolt 
táblázat alapján megkezdték 2009. és 2010. évi tevékenységeik összehasonlítását, 
lehetővé téve a mentesítésért felelős hatóság számára, hogy hatékonyabban értékelje 
teljesítményüket egyik évről a másikra; megjegyzi, hogy ezt a mentesítésért felelős 
hatóság írta elő az ügynökségek 2008. évi mentesítő eljárása óta;

Az ügynökségek hálózatának összehangolása 

39. elismerését fejezi ki az ECHA-nak, amiért a 2010-es mentesítési eljárás során 
hatékonyan hangolta össze az ügynökségek hálózatát; úgy véli, hogy ezt a gyakorlatot a 
növekvő közös vállalkozásoknak is követniük kellene;

III. AZ ÁTLÁTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS KÖZÖS KIHÍVÁSOK

Az ügynökségek weboldala

40. sürgeti az ügynökségeket, hogy weboldalaikon keresztül adják meg a szükséges 
tájékoztatást az átláthatóság, és különösen a pénzügyi átláthatóság biztosítására; arra 
biztatja különösen az ügynökségeket, hogy weboldalaikon tegyék elérhetővé az utóbbi 
három évben odaítélt szerződések listáját és igazgatótanácsaik tagjainak listáját a tagok 
érdekeltségi nyilatkozataival együtt; felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa ezen 
információk elérhetőségének biztosítására irányuló erőfeszítéseit és integrálja ezeket 
pénzügyi átláthatósági rendszerébe;

Kapcsolatok az érdekelt felekkel
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41. felszólítja az ügynökségeket annak biztosítására, hogy tevékenységeiket a különböző 
érdekelt felekkel összehangoltan gyakorolják; 

42. sürgeti az ügynökségeket, hogy erősítsék meg a kulcsfontosságú érdekelt felek (ideértve 
a Parlamentet is) bevonását éves tervezésükbe; 

Összeférhetetlenség

43. mélységesen aggasztják az ügynökségeknél (különösen az EASA-nál, az EKÜ-nél és az 
EFSA-nál) és/vagy az igazgatótanácson belül állítólagosan fennálló 
összeférhetetlenségek;

44. felhívja az ügynökségeket, hogy alaposan dolgozzák ki és értékeljék ellenőrzési 
rendszereiket az alkalmazottaik és az ügynökségeken dolgozó szakértők közti 
összeférhetetlenségek elkerülése érdekében; felhívja továbbá az ügynökségek 
igazgatótanácsát, hogy a legszigorúbb szabályokat és ellenőrzési mechanizmusokat 
alkalmazzák tagjaikra azok magánérdekektől való teljes függetlenségének biztosítása 
érdekében; ismételten emlékeztet rá, hogy egy adott ügynökség hírnevének ártanak az 
olyan esetek, amikor az ügynökséget összeférhetetlenség alapján éri támadás, és ez az 
Unió hírnevére is negatív hatással van;

45. emlékeztet rá, hogy az európai ombudsman kritikával illette az EFSA-t a potenciális 
összeférhetetlenségek és a „forgóajtó-effektus” típusú ügyek az ügynökség által 
végrehajtott értékelésének módja miatt; aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, 
hogy egyéb ügynökségeknél is hasonló helyzetek alakulnak ki, és elmulasztották az 
ilyen helyzetek kialakulásának megakadályozását;

46. ezért sürgeti az ügynökségeket, hogy bocsássák a Parlament rendelkezésére a 
„forgóajtó-effektus” típusú ügyek elkerülése és a fennálló összeférhetetlenségek 
megszüntetése céljából alkalmazott kritériumaik és ellenőrzési mechanizmusaik 
részletes áttekintését;  sürgeti az ügynökségeket, hogy amennyiben ezt a szerepkört a 
nekik megfelelő nemzeti intézménnyel együtt látják el, tegyék egyértelművé ezt a közös 
szerepvállalást, hogy  az összeférhetetlenségi ügyek esetében elkerülhetőek legyenek a 
felelősségi körökkel kapcsolatos joghézagok; 

47. ezenkívül ismételten kéri a Bizottságot, hogy nyújtson tájékoztatást a „várakozási időre” 
vonatkozó szabályozásról és szabályokról, illetve azok alkalmazásáról, valamint a 
valamennyi ügynökségnél előforduló hasonló esetekről;

48. ismételten felhívja a Számvevőszéket, hogy a fennálló összeférhetetlenségek 
megszüntetése és a jövőbeli összeférhetetlenségek megelőzése érdekében végezze el az 
ügynökségek által az összeférhetetlenségi helyzetek kezelésével kapcsolatban 
alkalmazott megközelítések és konkrét gyakorlatok átfogó elemzését;

49. emlékeztet rá, hogy a Parlament a korrupció elleni küzdelemre irányuló uniós 
erőfeszítésekről szóló 2011. szeptember 15-i, fent említett állásfoglalásában többek közt
felszólította a Bizottságot és az uniós ügynökségeket, hogy magatartási kódexek 
kidolgozása és a meglévő kódexek tökéletesítése révén biztosítson nagyobb 
átláthatóságot, legalább az összeférhetetlenséggel kapcsolatos egyértelmű szabályok 
megállapításával;
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50. emlékeztet rá, hogy az összeférhetetlenség a korrupció, a csalás, az alapokkal és az 
emberi erőforrásokkal való rossz gazdálkodás és favoritizmus melegágya, és negatív 
hatással van a döntések pártatlanságára és a munka minőségére, valamint aláássa a
polgárok uniós intézményekbe, így az ügynökségekbe vetett bizalmát. 

Az ügynökségek igazgatóinak felvétele

51. felhívja az intézményközi munkacsoportot, hogy foglalkozzon  az ügynökségek 
igazgatói kinevezésének módozataival egy nyílt, átlátható és megbízható felvételi 
eljárás létrehozása érdekében; ezzel kapcsolatban felhívja az intézményközi 
munkacsoportot, hogy együttes nyilatkozatában szerepeljen az, hogy az ügynökségek 
igazgatói posztjára kiválasztott pályázók parlamenti bizottságok által szervezett
nyilvános meghallgatáson vesznek részt; 

52. megjegyzi, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság, az Európai Bankhatóság, és az 
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (2010-ben létrehozott és 
működésüket 2011-ben megkezdő ügynökségek) esetében az ügyvezető igazgatót a 
felügyelőbizottság nevezi ki, de csak azt követően, hogy a Parlament, mint mentesítésért 
felelős hatóság ezt megerősítette; hangsúlyozza, hogy valamennyi ügynökség ügyvezető 
igazgatójának kinevezésekor ezt az eljárást kellene szabályként alkalmazni; 

Csalás megelőzése

53. felhívja az ügynökségeket, hogy lépjenek fel aktívabban a csalások észlelése és 
megelőzése terén, és ezekről a tevékenységekről nyújtsanak megfelelő és rendszeres 
tájékoztatást; hangsúlyozza, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 
ügynökségekkel kapcsolatos szerepét hivatalossá, erősebbé és láthatóbbá kell tenni;

Riasztórendszer

54. úgy véli, hogy amennyiben a Bizottságnak komoly oka van azt feltételezni, hogy egy 
ügynökség olyan döntéseket készül hozni vagy olyan tevékenységeket tervez, amelyek 
esetleg nem állnak összhangban az adott ügynökség mandátumával, megsértik az uniós 
jogszabályokat vagy nyilvánvalóan ellentétesek az Unió politikai céljaival, kötelessége 
erről haladéktalanul tájékoztatni a Parlamentet és a Tanácsot, hogy azok a helyzetnek 
megfelelő intézkedéseket hozhassanak;

IV. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖZÖS KIHÍVÁSOK

Munkaerő-felvételi eljárások

55. felhívja az ügynökségeket, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket az általuk 
alkalmazott munkaerő-felvételi eljárások jogszerűségének, átláthatóságának és 
objektivitásának fokozása érdekében; megjegyzi, hogy ismét több ügynökség esetében 



PR\892939HU.doc 13/19 PE473.984v03-00

HU

hiányosságok állapíthatók meg a személyzet kiválasztásával kapcsolatos eljárások terén, 
amelyek veszélyeztetik ezen eljárások átláthatóságát és/vagy sértik az egyenlő 
bánásmód elvét az alkalmassági kritériumok alkalmazása során; elismeri különösen, 
hogy a Számvevőszék újra meg újra beszámol az alábbi hiányosságokról:

- nincs bizonyíték arra, hogy az értékelési folyamat megkezdése előtt 
meghatározzák-e a kiválasztási kritériumokat és azokat a küszöbértékeket, 
amelyeket a pályázóknak el kell érniük ahhoz, hogy meghívást kapjanak az 
írásbeli vizsgákra/interjúkra,

- a munkaerő-felvételi eljárások dokumentálása nem kielégítő,
- a munkaerő-felvételi eljárás során a belső/külső pályázókkal szembeni bánásmód 

egyenlőtlen,
- korlátozott a verseny; 

úgy véli, hogy ezek a hiányosságok csökkentik az ügynökségek arra való képességét, 
hogy: válaszoljanak a munkaerő felvétellel kapcsolatos önkényes döntésekre vonatkozó 
lehetséges vádakra; meghozzák a helyzet orvoslását célzó megfelelő döntéseket és 
növeljék az uniós polgároknak az ügynökségek által alkalmazott munkaerő-felvételi 
eljárások iránti bizalmát; 

56. üdvözli a CEDEFOP 2010-es kezdeményezését egy olyan RECON (Recruitment 
Online) elnevezésű online munkaerő-felvételi eszköz létrehozására, melynek révén a 
Központ felgyorsíthatja, hatékonyabbá és átláthatóbbá teheti felvételi eljárását; felhívja 
az ügynökségeket a szóban forgó eljárás követésére; 

57. úgy véli, hogy minden évben vannak olyan alkalmazottak, köztük igazgatók is, akik 
cserélődnek az ügynökségek között; felhívja a Bizottságot, hogy bocsásson a Parlament 
rendelkezésére legalább 2008-ig visszamenőleg egy táblázatot azokról az 
alkalmazottakról – különösen tekintettel az igazgatókra és vezető pozícióban lévő 
személyekre –, akik munkahelyet váltottak oly módon, hogy egyik ügynökségtől egy 
másikhoz, vagy az egyik uniós intézménytől egy másik uniós intézményhez kerültek;

58. felhívja a Bizottságot, hogy bocsásson a Parlament rendelkezésére részletes táblázatot a 
felvett alkalmazottak függetlenségének, pártatlanságának és megfelelő képesítésének 
biztosítását célzó kritériumokról, beleértve az összeférhetetlenség megszüntetését vagy 
megelőzését célzó kritériumokat is, valamint hogy bármely szabálytalanság észlelése 
esetén alkalmazzon visszatartó erejű szankciókat;

Az ideiglenes alkalmazottak bizalmi feladatokkal való megbízása

59. ismételten felhívja az ügynökségeket annak biztosítására, hogy az ideiglenes személyzet 
ne kapjon bizalmi feladatokat, annak ismeretében, hogy az ideiglenes személyzet 
felvételére a létszámterv függvényében kerül sor; sajnálja, hogy egyes esetekben az 
ügynökségek bizalmi feladatok elvégzésére vagy bizalmi információkhoz való 
hozzáférésre vettek fel ilyen személyzetet; hangsúlyozni kívánja a biztonsági szabályok 
esetleges megsértésének az ideiglenes személyzet bizalmi információkhoz való 
hozzáférésével vagy azzal összefüggő kockázatait, hogy az ideiglenes alkalmazottak 
nem ismerik a követendő eljárásokat, illetve az összeférhetetlenségekből eredő 
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lehetséges biztonsági kockázatokat;

V. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOK

60. ösztönzi az ügynökségeket, hogy igazgatóik éves megbízhatósági nyilatkozatainak 
megerősítésére javítsák tovább belső ellenőrzési rendszereiket; hangsúlyozza annak 
fontosságát is, hogy az ügynökségek ténylegesen kockázatkezelési feladatkört 
alakítsanak ki a kockázatok nyilvántartása és a kockázatcsökkentő lépések terveinek 
elkészítése céljából;

Belső Ellenőrzési Szolgálat

61. az ügynökségekre vonatkozó jogszabályok hiányosságának tekinti, hogy csak az 
ügynökségek igazgatóinak és igazgatótanácsainak jóakaratán múlik, hogy figyelembe 
veszik-e a Belső Ellenőrzési Szolgálat megállapításait és ajánlásait; hangsúlyozza 
továbbá, hogy az ügynökségek igazgatóira van bízva, hogy tájékoztassák a mentesítésért 
felelős hatóságot a Belső Ellenőrzési Szolgálat munkájáról és megállapításairól, anélkül, 
hogy lehetőség nyílna arra, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat közvetlenül a 
Parlamentnek tegyen jelentést az ügynökségek által küldött információk 
megbízhatóságáról; ezért sürgeti a társjogalkotókat, hogy nézzenek szembe a 
problémával, és a költségvetési rendelet módosításának vitájakor keressenek megoldást 
erre a hiányosságra;

62. döntő fontosságúnak tekinti a Belső Ellenőrzési Szolgálatnak a decentralizált 
ügynökségek belső ellenőreként betöltött szerepét; hangsúlyozza, hogy a Belső 
Ellenőrzési Szolgálat az ügynökségek számára független véleményeket biztosít az 
igazgatási és ellenőrzési rendszerek minőségéről, és ajánlásokat tesz számukra a 
műveletek végrehajtási feltételeinek javítására és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás előmozdítására;

63. ennek megfelelően felhívja az ügynökségek igazgatótanácsait, hogy kellően vegyék 
figyelembe a Belső Ellenőrzési Szolgálat által tett ajánlásokat, annak érdekében, hogy 
gyorsan orvosolhassák az azonosított hibákat, és megindokolhassák a mentesítésért 
felelős hatóság számára az Belső Ellenőrzési Szolgálat által tett ajánlások elutasítását 
vagy késedelmes végrehajtását;

VI. A KÜLSŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOK

A Számvevőszék uniós ügynökségekkel kapcsolatban végrehajtott ellenőrzései

64. megjegyzi, hogy valójában a Belső Ellenőrzési Szolgálat, és nagymértékben 
Számvevőszék is tanácsadói feladatot lát el az ügynökségek mellett, és hiányosságaik 
orvoslására nem nyilvános ajánlásokkal segíti őket; súlyos aggodalmának ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy az ellenőrző intézmények egyike sem végez olyan ellenőrzést 
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az ügynökségekkel kapcsolatban, amely nyilvános dokumentumban is megjelenne; 
felveti a kérdést, hogy amennyiben a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a Számvevőszék is 
belülről támogatja az ügynökségeket hibáik kijavítása érdekében, ki ellenőrzi az 
ügynökségeket nyilvános elemzések és jelentések révén; ezért felszólít a Belső 
Ellenőrzési Szolgálat és a Számvevőszék feladatainak egyértelmű elkülönítésére; 

65. ezért sürgeti a Számvevőszéket, hogy komolyan és részrehajlástól mentesen gyakorolja 
az ügynökségekkel szembeni ellenőrzési és auditálási szerepét, és nyilvános éves vagy 
különleges jelentései tükrözzék megállapításait és ajánlásait, hogy a Parlament teljes 
mértékben betölthesse mentesítési szerepét, valamint hogy a nyilvánosság is értesüljön 
arról, hogyan irányítják az ügynökségeket és milyen hibákat azonosítottak; 

66. továbbá sürgeti a Számvevőszéket, hogy az ügynökségekre vonatkozó ellenőrzési 
eljárások során biztosítsa, hogy az ügynökségek a felhívások előkészítése, közzététele, 
az értékelés, valamint a szerződések kezelése során maradéktalanul tiszteletben tartják a 
maximális és nyílt verseny és az optimális pénzfelhasználás elvét; továbbá sürgeti a 
Számvevőszéket, hogy ellenőrizze az egyes ügynökségek által megbízott vállalatok 
valódi árbevételét annak biztosítása érdekében, hogy az árbevétel nem a vállalkozó 
hivatalos elnevezésében bekövetkező változásokkal kapcsolatos;

A Számvevőszék éves beszámolóról szóló jelentései: mulasztások és hiányosságok

67. emlékeztet rá, hogy az ügynökségekre vonatkozó korábbi mentesítésekben a 
mentesítésért felelős hatóság további tájékoztatást kért a Számvevőszéktől az 
alábbiakkal kapcsolatban: 

- az egyes ügynökségek belső ellenőrzési rendszerének hatékonysága,
- az ügynökségeken belüli potenciális összeférhetetlenségek;

- az egyes ügynökségek éves tevékenységi jelentésének értékelése;
- az ügynökségek teljesítménye;

68. komoly aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a Parlament kérése ellenére 
a 2010. évre szóló éves beszámolókról szóló számvevőszéki jelentés csak a korábbi 
években közölt információk felét tartalmazza (2010-ben: 38 megjegyzés 24 ügynökség 
tekintetében, 2009-ben: 69 megjegyzés 22 ügynökség tekintetében, és 2008-ban: 69 
megjegyzés 23 ügynökség tekintetében), valamint hogy a Számvevőszék 2010-es 
beszámolókkal kapcsolatos megjegyzései legtöbb esetben csak általános nyilatkozatokat 
és nem pontos információt vagy megállapításokat tartalmaznak; aggódik amiatt, hogy a 
Számvevőszék nem független ellenőrző hatóságként járt el, és az Unió érdekei, valamint 
az európai polgárok azon joga ellenében cselekedett, hogy megismerhessék, hogyan 
gazdálkodnak a pénzükkel és hogyan irányítják az ügynökségeket; ezzel kapcsolatban 
emlékeztet rá, hogy az ügynökségek közérdeket szolgálnak és elszámoltathatóknak kell 
lenniük azon polgárok felé, akiknek érdekeit állításuk szerint szolgálják; 

69. ezenkívül emlékeztet rá, hogy a Számvevőszék ügynökségekről szóló, 2010. pénzügyi 
évre vonatkozó jelentéseiben elmulasztotta, hogy beszámoljon a 2009-ről 2010-re átvitt 
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előirányzatok szintjéről, valamint a törölt előirányzatokról legalább az ECHA, az EKÜ, 
az EMSA és a CEPOL esetében; ezt elfogadhatatlannak találja;

A Számvevőszék különjelentései: az egyik tervbe véve, de nem készült el, a másik 2012 
folyamán esedékes 
70. komolyan aggódik amiatt, hogy a Számvevőszék által éves munkaprogramjában közölt 

információkkal szemben és annak ellenére, hogy a Parlament – amely mégiscsak az 
európai érdekelt felek egyike – kitartóan kérte, az ügynökségekkel kapcsolatos két 
különjelentés, melyek  a) az uniós ügynökségek költségmutatókon alapuló elemzéséről 
és b) az összeférhetetlenségek ügynökségek általi kezeléséről szólnak, még mindig nem 
készültek el vagy azokat nem bocsátották rendelkezésre;  megjegyzi, hogy az uniós 
ügynökségek költségmutatókon alapuló elemzéséről szóló különjelentést a 
Számvevőszék eredetileg 2011 októberére tervezte, de még mindig nem tette közzé, 
valamint hogy a Számvevőszék képviselője a Parlament Költségvetési Ellenőrző 
Bizottságában szóban úgy nyilatkozott, hogy a Számvevőszék még mindig a szöveg 17. 
tervezetén dolgozik, de minden ismételt kérés ellenére sem küldte el a végső jelentést 
vagy egy jelentéstervezetet a Parlamentnek; aggódik amiatt, hogy ilyen körülmények 
között a Számvevőszék nem fogja időben kiadni az összeférhetetlenség kezeléséről 
szóló jelentést és/vagy az nem tükrözi majd a valós helyzetet; 

 71. ismételten sürgeti a Számvevőszéket, hogy időben bocsássa a mentesítésért felelős 
hatóság rendelkezésére az uniós ügynökségek költségmutatókon alapuló elemzéséről 
szóló jelentését annak jelenlegi állapotában, hogy ezáltal a Parlament azt figyelembe 
vehesse a 2010. évre szóló mentesítés tekintetében, valamint hogy határidőn belül 
tegyen közzé egy komoly és átfogó jelentést az összeférhetetlenségek uniós 
ügynökségek általi kezeléséről; 

A Számvevőszék ügynökségekkel kapcsolatban végrehajtott ellenőrzéseinek kiszervezése

72. úgy véli, hogy amennyiben magánszektorban tevékenykedő auditorokat kell bevonni az 
ügynökségek elszámolásainak külső ellenőrzésébe, az ilyen auditorokat az 
alkalmazandó szabályokkal összhangban kell kiválasztani és kinevezni, ideértve az 
átlátható közbeszerzéssel foglalkozó auditorokat is, és megfelelő ellenőrzési 
mechanizmusokat kell létrehozni annak biztosítása érdekében, hogy az ügynökségek 
bevételei és kiadásai jogszerűségével és szabályszerűségével, illetve az ügynökségi 
elszámolások megbízhatóságával kapcsolatos munkát az előírt szabályokkal 
összhangban végezzék el; úgy véli, hogy az ilyen kiszervezett külső ellenőrzések 
bizonyos elemeiért, így az ellenőrzés jelentésben szereplő megállapításaiért továbbra is 
teljes mértékben a Számvevőszéknek kell felelnie, amely valamennyi előírt 
adminisztratív és közbeszerzési eljárást kezel, és saját költségvetéséből finanszíroz 
anélkül, hogy ehhez kiegészítő költségvetést kérne, mivel ez a feladat a Számvevőszék 
hatásköre; ezenkívül a jelenlegi válság nem teszi lehetővé a költségvetés bővítését olyan 
feladatok elvégzésére, amelyek egyetlen intézmény – ez esetben a Számvevőszék –
hatáskörébe tartoznak;

73. sürgeti a Számvevőszéket, hogy amikor az ügynökségek független ellenőrzésére 
megbízást ad, előzzön meg minden összeférhetetlenséget; 

74. úgy véli továbbá, hogy amennyiben ilyen kiszervezést kell igénybe venni, a független 
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auditorok által készített jelentést mind a független auditoroknak, mind a 
Számvevőszéknek haladéktalanul nyilvánosságra kell hozniuk; e célból a Parlament 
előírja a Számvevőszék számára, hogy tartózkodjon attól, hogy a független 
vállalkozóval kötendő szerződést olyan titkos záradékokkal lássa el, amelyek a 
jelentések olyan formában történő közzétételére vonatkoznak, ahogyan azokat a 
független vállalkozó elkészítette; ugyanakkor a Számvevőszéknek felelősséget kell 
vállalnia a független ellenőrzésért és annak megfelelően kell eljárnia; 

VII. AZ ÜGYNÖKSÉGEK IRÁNYÍTÁSA

Igazgatótanács 

75. megjegyzi, hogy egyes ügynökségek irányító testületeinek nagy mérete és tagjaik 
nagyarányú fluktuációja miatt elveszhet a döntéshozó szerv hatékonysága; felhívja tehát 
az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoportot, hogy foglalkozzon e 
kérdéssel; az értekezletekre fordított összegek csökkentése érdekében javasolja továbbá 
annak a lehetőségnek a megfontolását, hogy összevonásra kerüljenek az egymáshoz 
kapcsolódó területeken működő ügynökségek irányító testületei;

Igazgatási támogatás

76. felhívja továbbá az ügynökségeket, hogy vegyék fontolóra az alábbi lehetőségeket, 
amikor az igazgatási támogatás leghatékonyabb működésének lehetőségeit keresik:

- a kisebb és kutatásra összpontosító ügynökségek összevonása megtakarítások és 
az egymást átfedő célkitűzések megszüntetése és/vagy elkerülése céljából, 
valamint az uniós költségvetésből való további kiadások megelőzése érdekében;

- a szolgáltatások ügynökségek közti megosztása, akár földrajzi közelség akár 
szakpolitikai terület alapján; e tekintetben dicsérettel illeti az EMSA-CFCA a 
belső ellenőrzési feladatok közös ellátására irányuló kezdeményezését; 
ugyanakkor ezt majd ügynökségekre is vonatkozó átszervezés és összevonások 
révén folytatandó kiindulási alapnak tekinti;

77. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul végezze el valamennyi ügynökség 
értékelését a szükségtelen vagy egymást átfedő tevékenységek azonosítása, valamint
egyes ügynökségek összevonásának elemzése érdekében, továbbá hogy ez ügyben 
legkésőbb 2012. július 15-ig tájékoztassa a Parlamentet;  

78. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vegyék figyelembe valamennyi ügynökség 
valós szükségleteit, valamint az uniós adófizetők pénzével való takarékoskodás 
szükségességét a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság idején, és hogy ne vegyék 
figyelembe egyes tagállamok azon érdekét, hogy az uniós közérdektől eltérő okok miatt 
az adott országban ügynökség működjön.  

Fegyelmi eljárás
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79. ismételten emlékeztet rá, hogy a Parlament 2006-os mentesítési állásfoglalásában 
felhívta az ügynökségeket, hogy vegyék fontolóra egy ügynökségek közötti fegyelmi 
tanács létrehozását, amely részrehajlástól mentesen egészen a kizárásig terjedő fegyelmi 
szankciókat alkalmazhatna; megjegyzi, hogy a projekttel kapcsolatos előrelépés 
továbbra is nehézségekbe ütközik; felhívja az ügynökségek hálózatának koordinálásáért 
felelős ügynökséget, hogy hozzon létre egy hálózatot azokból a munkatársakból, akik a 
részrehajlástól mentes, fegyelmi bizottsági tagsághoz szükséges besorolási fokozattal 
rendelkeznek;

VIII. AZ ÜGYNÖKSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MÉRLEGELÉSEK: KÖZÖS 
MEGKÖZELÍTÉS

80. üdvözli az ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport folyamatban lévő 
munkáját, amelynek célja, hogy felülvizsgálja a decentralizált ügynökségek szerepét és 
helyét az Unió intézményi keretében, továbbá ezen ügynökségek létrehozását, 
szerkezetét és működését, valamint a finanszírozási, költségvetési, felügyeleti és 
irányítási kérdéseket; kéri a munkacsoportot, hogy gyorsan érje el a Parlament, a Tanács 
és a Bizottság közötti megegyezést;

81. úgy véli, hogy egyes ügynökségek tevékenységei és eredményei kétségessé teszik az 
uniós célkitűzéseikhez való tényleges hozzáadott értéküket; úgy véli, hogy a jelentések 
és dokumentumok és egyéb kapcsolódó termékek, mint például az EKÜ és egyéb 
ügynökségek anyagai kapcsán helytálló lehet az a kijelentés, hogy azok nem járulnak 
hozzá lényegi, innovatív és gyakorlati elemekkel az Unió célkitűzésihez és munkájához; 
megjegyzi továbbá, hogy az EIGE eredményei 2010-ben meglehetősen korlátozottak 
voltak; ezért felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a Számvevőszéket, hogy 
haladéktalanul készítsenek jelentést az ügynökségek által képviselt valódi hozzáadott 
értékről, és hogy elsősorban de nem kizárólagosan a CEDEFOP-ot, az EKÜ-t, az EIGE-
t és az EUROFOUND-ot állítsák középpontba. 

82. végezetül megállapítja, hogy különösen a jelenlegi válság idején komolyan és gyorsan 
elemezni kell az ügynökségek által képviselt valódi hozzáadott értéket a nem kötelező 
és nem mindenképpen szükséges kiadások elkerülése érdekében, valamint az Unió 
szükségleteinek kielégítése és polgárainak az intézményeink iránti bizalmukra 
vonatkozó szükségletei, aggodalmai és követelései megfelelő megválaszolása céljából; 
hangsúlyozza, hogy az Unió és tagállamai nem kérhetik az uniós polgárokat 
takarékosságra anélkül, hogy azt maguk is gyakorolnák; méltányosságra szólítja fel az 
uniós intézményeket és ezen belül az ügynökségeket, amikor jelentős megtakarítást 
kérnek az uniós polgároktól, akik az uniós költségvetéshez hozzájáruló adófizetők; 

o
o o

83. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az e mentesítési eljárás hatálya alá 
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tartozó ügynökségeknek, valamint a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.


