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 PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene 
aferent exercițiului financiar 2010: performanțele, gestiunea financiară și controlul 
agențiilor Uniunii Europene (2011/2232(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul din 14 noiembrie 2011 al Comisiei către Parlamentul European 
și către Consiliu privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 
exercițiul financiar 2009 (COM(2011)0736) și documentele de lucru ale serviciilor 
Comisiei care însoțesc raportul în cauză (SEC(2011)1350 și SEC(2011)1351),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2008 intitulată „Agențiile europene 
- calea de urmat” (COM(2008)0135),

– având în vedere Rezoluția sa din … mai 2012 privind descărcarea de gestiune 2010: 
performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE1;

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 
Europene2,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 
noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind 
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene3, în special 
articolul 96,

– având în vedere Raportul special nr. 5/2008 al Curții de Conturi intitulat „Agențiile 
Uniunii Europene: obținerea de rezultate”,

– având în vedere rapoartele anuale specifice4 ale Curții de Conturi privind conturile anuale 
ale agențiilor descentralizate pentru exercițiul financiar 2010,

– având în vedere studiul său intitulat „Oportunitatea și fezabilitatea instituirii de servicii de 
sprijin comune pentru agențiile UE”, dat publicității la 7 aprilie 2009, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 septembrie 2011 referitoare la eforturile UE de 
combatere a corupției5, Declarația sa scrisă 2/2010 privind eforturile Uniunii de 
combatere a corupției6, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și 

                                               
1 JO L 000, 00.0.2012, p. 000.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
4 JO C 368, 16.12.2011.
Texte adoptate, P7_TA(2011)0388.
6  P7_DCL(2010)0002.
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Comitetul Economic și Social European privind combaterea corupției în UE 
(COM(2011)0308);

– având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele… (A7-0000/2012),

A. întrucât prezenta rezoluție cuprinde, pentru fiecare organism vizat de articolul 185 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, observațiile orizontale care însoțesc 
deciziile de descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 96 din Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 2343/2002 și cu articolul 3 din anexa VI la Regulamentul de 
procedură al Parlamentului European;

B. întrucât în ultimii zece ani a existat o creștere fără precedent a numărului de agenții, de 
la 3 în anul 2000 la 24 în anul 2010; 

C. întrucât contribuția Uniunii la bugetul agențiilor descentralizate s-a majorat substanțial 
între 2007 și 2010, de la 1 055 000 000 EUR (pentru 21 de agenții) la 1 658 000 000 
EUR (pentru 24 de agenții); 

D. întrucât contribuțiile Uniunii la agențiile descentralizate în exercițiul financiar 2010 s-au 
ridicat la 1 658 000 000 EUR; 

E. întrucât, în urma adoptării comunicării Comisiei din 11 martie 2008, menționată mai 
sus, Parlamentul, Consiliul și Comisia au relansat proiectul de definire a unui cadru 
comun pentru agenții și au creat, în 2009, un grup de lucru interinstituțional pentru 
agenții; 

F. întrucât, la 13 decembrie 2011, grupul de lucru interinstituțional s-a reunit pentru a 
șaptea oară la nivel politic și întrucât chestiunile discutate au fost următoarele: criteriile 
pentru instituirea de noi agenții, alegerea sediului agențiilor și acordul privind sediul, 
componența consiliilor de administrație, procedura de numire a directorilor, evaluarea și 
performanța, programul multianual și sprijinul administrativ;

G. întrucât Curtea de Conturi a planificat să analizeze performanța agențiilor și să prezinte 
până în 2011 un raport special privind o analiză comparativă a costurilor agențiilor 
Uniunii, dar din păcate nu a reușit să prezinte acest raport înainte de finalul anului 2011; 

H. întrucât în Comunicarea Comisiei intitulată „Combaterea corupției în UE” s-a estimat 
că, în UE, pierderea cauzată de corupție este de 120 miliarde EUR pe an, iar corupția 
cauzează pagube financiare, reducând finanțele publice și subminând încrederea în 
instituțiile democratice, și s-a instituit un mecanism de combatere a corupției la nivelul 
Uniunii, care se concentrează pe utilizarea fondurilor Uniunii, pe achizițiile publice și 
pe conflictul de interese;  

I. întrucât în Rezoluția sus-menționată din 15 septembrie 2011 a Parlamentului referitoare 
la eforturile UE de combatere a corupției se menționează că din cauza corupției se 
ajunge la utilizarea abuzivă a banilor publici în general și a fondurilor Uniunii provenite 
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de la contribuabili și se distorsionează piața, corupția jucând un rol important în cadrul 
crizei economice actuale și se solicită Comisiei și organismelor competente ale UE ca, 
în concordanță cu Declarația sa scrisă 2/2010, să se asigure că fondurile Uniunii nu sunt 
afectate de corupție și să adopte sancțiuni disuasive atunci când se constată acte de 
corupție și de fraudă,

I. PROVOCĂRI COMUNE PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ

Gestiunea resurselor bugetare (inclusiv reportări și anulări)

1. solicită Comisiei să pună anual la dispoziția autorității care acordă descărcarea de 
gestiune informații consolidate despre finanțarea anuală totală pe agenție de la bugetul 
general al Uniunii; subliniază că documentul trebuie să includă următoarele informații: 

- contribuția inițială a Uniunii înscrisă în bugetul agenției;
- cuantumul fondurilor provenite din recuperarea surplusului;
- contribuția generală a Uniunii la agenție;
- cuantumul contribuției provenite de la statele membre ale Asociației Europene a 

Liberului Schimb (AELS);

 2. solicită Comisiei să furnizeze informațiile enumerate la punctul 1 pentru exercițiul 
financiar 2010, precum și pentru exercițiile financiare anterioare pentru a permite 
Parlamentului și cetățenilor să compare contribuția pe care Uniunea a avut-o de-a lungul 
timpului la bugetul fiecărei agenții; astfel, se va asigura claritatea, transparența și 
controlul public asupra modului în care sunt cheltuiți banii Uniunii și se va contribui la 
restabilirea încrederii în rândul contribuabililor europeni; 

 3. solicită Comisiei ca, în această perioadă de criză financiară, să stopeze majorările la 
bugetele agențiilor, chiar să aibă în vedere reducerea contribuției Uniunii la bugetele 
agențiilor, în special la bugetele agențiilor care se ocupă în principal de cercetare; 
îndeamnă, de asemenea, agențiile să își reducă cheltuielile de funcționare și să instituie 
mecanisme prin care să demonstreze utilizarea clară și contabilitatea fiecărui euro și să 
realizeze economii substanțiale la fondurile Uniunii;  

 4. ia act de faptul că în 2010 mai multe agenții au introdus bugete rectificative și au 
procedat la realizarea de reportări și transferuri; constată că unele agenții au explicat 
scopul acestor acțiuni, de exemplu CDT și ERA; îndeamnă toate agențiile să justifice, 
sistematic, bugetele rectificative, transferurile și reportările în cadrul raportului pe care 
îl realizează privind conturile anuale și în cadrul raportului anual privind gestiunea 
bugetară și financiară;

 5. constată, încă o dată, un nivel ridicat de reportări și anulări de credite operaționale în 
cazul mai multor agenții în exercițiul financiar 2010; regretă faptul că în raportul Curții 
de Conturi privind conturile anuale pentru exercițiul financiar 2010 nu s-a raportat 
nivelul de credite reportate și/sau anulate de către ECHA, EEA, EMSA și CEPOL; 

 6. subliniază că un nivel ridicat de reportări și anulări demonstrează în general 
incapacitatea unei agenții de a gestiona o majorare importantă a bugetului său; solicită 
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ca timpul necesar pentru realizarea unor sarcini suplimentare și capacitatea de absorbție 
să aibă un rol mai important în deciziile bugetare; 

 7. prin urmare, îndeamnă agențiile să își îmbunătățească planificarea internă și previziunile 
de venituri generale pentru a reduce rata mare de reportări și anulări, dar și cheltuielile; 
reamintește agențiilor că este nevoie să își perfecționeze sistemul de programare și 
monitorizare și să demareze contractarea mai devreme în cursul anului calendaristic 
pentru a reduce nevoia de a reporta credite; în plus, solicită Comisiei să furnizeze 
orientări în acest sens; 

 8. solicită agențiilor să își îmbunătățească gestionarea angajamentelor pentru a le alinia cu 
nevoile reale; subliniază că un nivel ridicat de reportări și anulări demonstrează deseori 
incapacitatea unei agenții de a gestiona o majorare importantă a bugetului său; consideră 
că ar fi mai responsabil ca autoritățile bugetare să analizeze în viitor mai atent decizia 
de a majora bugetul unei agenții, ținând seama de timpul necesar pentru realizarea 
noilor activități;

 9. salută intenția CEDEFOP de a continua reducerea reportărilor prin monitorizarea cu 
ajutorul unor modele standardizate a execuției bugetare (angajamente, plăți) și a 
procedurilor în materie de achiziții publice; consideră că aceasta este o practică ce 
trebuie urmată și de celelalte agenții;

 10. reamintește faptul că bugetul agențiilor trebuie să fie echilibrat; subliniază faptul că 
unele agenții generează profituri în urma activităților desfășurate, ceea ce adesea 
conduce la excedent; este de părere că, pentru agențiile finanțate integral de la bugetul 
Uniunii Europene, surplusul generat în anul n ar trebui dedus în mod clar din subvenția 
de la Uniune pentru anul n+1;

 11. în plus, consideră că, pentru agențiile care se autofinanțează parțial, clienții ar trebui să 
plătească integral costul serviciilor care le sunt prestate de respectivele agenții, inclusiv 
contribuția prorata a angajatorului la sistemul de pensii; în ceea ce privește modul de a 
face față unui posibil deficit față de previziunile legate de veniturile din onorariile 
provenite de la clienți și modul de a asigura disponibilitatea finanțării necesare pentru 
agenții, solicită Comisiei să investigheze necesitatea și modalitățile posibile de creare a 
unui fond de rezervă restricționat, care să funcționeze într-un mod transparent;

 12. solicită tuturor actorilor bugetari competenți să își respecte îndatoririle, în cadrul 
procedurii bugetare, să furnizeze o justificare adecvată pentru cererile depuse legate de 
bugetele agențiilor (mai precis cererea de buget inițială, majorări, reduceri);

 13. îndeamnă agențiile să minimizeze numărul de plăți efectuate cu întârziere prin aplicarea 
de măsuri corective; este în principal preocupat de faptul că plățile efectuate cu 
întârziere sporesc riscul de percepere a dobânzilor și penalităților de întârziere, pentru 
care nu sunt prevăzute credite în buget; 

 14. solicită agențiilor să prezinte rapoarte fiabile și complete privind excepțiile, în 
conformitate cu standardul de control intern nr. 16;

Deficiențe în procedurile de achiziții

 15. ia act încă o dată de deficiențele din cadrul procedurilor de achiziții; este preocupat de 
faptul că sistemul de control intern al agențiilor nu este destul de eficient pentru a evita 
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sau pentru a depista erorile persistente care subminează legalitatea și regularitatea 
tranzacțiilor agențiilor; 

 16. prin urmare, îndeamnă agențiile să își îmbunătățească procedurile de achiziții și, în 
special, autorizația de achiziții în etapa deciziei de finanțare și a programului de 
activitate; remarcă de exemplu în cazul EMSA că lipsa datelor utilizate pentru a sprijini 
deciziile de finanțare privind achizițiile operaționale planificate poate periclita 
valabilitatea deciziei agenției;

 17. solicită, de asemenea, agențiilor să includă în programele lor anuale de activitate 
informații clare privind pachetul bugetar global rezervat pentru achiziții și numărul 
indicativ și tipurile de contracte avute în vedere; este preocupat de faptul că adesea, în 
programele lor anuale de activitate, agențiile nu prezintă în mod explicit toate 
informațiile la care se face referire în Regulamentul financiar și în normele de aplicare 
ale acestuia; ia act de faptul că această deficiență se regăsește în special la EMSA și la 
ERA;

 18. solicită agențiilor să asigure raportarea cuprinzătoare, precisă și la timp a excepțiilor, în 
cadrul rapoartelor lor anuale de activitate, să prezinte liste de verificare și fișe de 
parcurs detaliate care ar permite agențiilor să precizeze clar îndatoririle fiecărui membru 
al personalului și să asigure întreprinderea de acțiuni de urmărire a potențialelor 
nereguli; 

 19. în plus, îndeamnă agențiile să garanteze că procedura negociată, care ar trebui folosită 
în condiții strict definite, este raportată în mod corespunzător și în timp util consiliului 
de administrație pentru ca acesta să fie pe deplin informat despre amploarea acestor 
proceduri; 

 20. în plus, solicită agențiilor să realizeze controale ex-post și să raporteze cu privire la 
acestea pentru a asigura acțiuni adecvate de urmărire a potențialelor nereguli; în acest 
sens, sprijină inițiativele care dezvoltă o capacitate centrală și coordonată la nivel de 
conducere internă a fiecărei agenții pentru a reduce riscul de utilizare ineficientă a 
resurselor și de monitorizare necoordonată a contractelor; 

 21. salută inițiativa EFSA de a redacta un manual practic în materie de achiziții în care se 
detaliază rolurile și responsabilitățile pentru fiecare etapă a procesului, manual care va fi 
actualizat cu regularitate;  consideră că această inițiativă este o practică ce trebuie 
urmată și de celelalte agenții; 

II.  PROVOCĂRI COMUNE ÎN MATERIE DE PERFORMANȚĂ

Programarea multianuală (PM)

 22. îndeamnă agențiile să elaboreze programe și orientări strategice multianuale, ajustate pe 
măsura specificului activităților acestora; consideră că este important ca această 
planificare multianuală a activităților (obiective și mijloace de a le atinge) să fie legată 
de planificarea multianuală a resurselor (buget și personal în special) și să se transpună 
clar în programul anual de activități; solicită agențiilor să consulte Parlamentul în acest 
sens;
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 23. încurajează agențiile să stabilească un plan strategic multianual în domeniul IT care să 
le sprijine activitățile operaționale; 

Programul anual de activitate

 24. consideră că procesul intern din cadrul agențiilor care sprijină elaborarea programului 
lor anual de activitate are un impact semnificativ asupra fiabilității informațiilor pe care 
agenția le pune la dispoziția părților implicate și a autorității care acordă descărcarea de 
gestiune; îndeamnă deci agențiile să asigure consecvența în ceea ce privește planificarea 
și procedurile și orientările adecvate și să pună la dispoziție documente suficiente în 
sprijinul programului anual de activitate pentru a oferi informații referitoare la toate 
activitățile desfășurate și la resursele programate pentru fiecare activitate;

 25. îndeamnă, în special, agențiile să realizeze acțiuni pentru a garanta că programul lor 
anual de activitate este finalizat într-un mod corespunzător și conține toate informațiile 
necesare (și anume informații despre toate activitățile realizate de agenție și despre toate 
resursele planificate pentru fiecare activitate); 

 26. în acest sens, încurajează agențiile să își realizeze programele anuale de activitate pe 
baza unui model pentru a facilita comparația; în acest sens, solicită Comisiei să 
elaboreze orientări privind un astfel de model; 

 27. este preocupat de faptul că în decizia de înființare a anumitor agenții (Eurojust, de 
exemplu) nu se precizează cui revine responsabilitatea pregătirii și adoptării 
programului anual de activitate; consideră că această situație poate duce la confuzii și la 
o lipsă de asumare a responsabilității în ceea ce privește pregătirea și adoptarea 
programului anual de activitate; în consecință, îndeamnă agențiile în cauză să remedieze 
rapid această deficiență și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune 
cu privire la măsurile luate;

Raportul anual de activitate

 28. îndeamnă agențiile să își standardizeze structura rapoartelor lor de activitate în 
conformitate cu formatul folosit de direcțiile generale ale Comisiei (DG-uri) și, în 
consecință, să furnizeze informații cu privire la: implementarea programelor lor anuale 
de activitate, planul bugetar și privind politica de personal, sistemele de gestiune și de 
control intern, constatări ale operațiunilor de audit intern/extern, acțiunile prin care s-a 
dat curs recomandărilor din rapoartele de audit, recomandările pentru descărcarea de 
gestiune, precum și declarația de asigurare din partea directorului executiv; de 
asemenea, solicită agențiilor să furnizeze în raportul anual de activitate informații care 
rezultă din declarațiile financiare și din raportul privind gestiunea bugetară și financiară 
prevăzut în contextul procedurii de descărcare de gestiune, cu condiția respectării 
constrângerilor temporale legate de întocmirea conturilor anuale consolidate ale 
Uniunii;

 29. solicită ca structura raportului anual de activitate al fiecărei agenții să includă un număr 
de elemente comune bazate pe cele mai bune practici în rândul agențiilor, pentru a 
facilita comparațiile; în acest sens, îndeamnă Comisia să dezvolte un model indicativ în 
cooperare cu agențiile;



PR\892939RO.doc 9/18 PE473.984v03-00

RO

 30. solicită, de asemenea, directorilor agențiilor ca, până la 1 iulie a anului n+1, să transmită 
Curții de Conturi, Parlamentului, Consiliului și Comisiei rapoartele anuale de activitate 
din anul n, precum și evaluarea consiliilor de conducere; 

 31. salută faptul că în raportul său anual de activitate pe 2010, EU-OSHA a oferit informații 
detaliate, comparând un exercițiu financiar cu celălalt, pentru a permite autorității care 
acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Agenției; consideră 
că aceasta este o practică ce trebuie urmată și de celelalte agenții;

 32. solicită, de asemenea, agențiilor să depună în continuare eforturi pentru a garanta că 
rapoartele lor de activitate reflectă programele de activitate corespunzătoare; subliniază 
că acesta este un element crucial pentru evaluarea în mod adecvat a activităților 
agențiilor și a rezultatelor în raport cu contribuția Uniunii Europene și, prin urmare, 
pentru stabilirea performanței acestora; în acest sens, salută rapoartele și programele 
anuale de activitate ale ECHA, EMSA și EUROPOL, în special; totuși, constată că 
unele agenții (de exemplu, EMCCDA și GSA) au dovedit deficiențe în acest sens și că 
resursele planificate pentru activități nu au fost în concordanță cu structura 
organizațională a agenției pentru a permite monitorizarea execuției bugetare;

 33. salută inițiativa CEDEFOP de a folosi diagramele Gantt pentru activități operaționale-
cheie în raportul anual de activitate pe 2010; reamintește agențiilor că aceste diagrame 
prezintă în mod concis timpul dedicat unui proiect de fiecare membru al personalului și 
încurajează o abordare orientată spre obținerea de rezultate; încurajează agențiile să 
realizeze diagrama Gantt ca parte a programării pentru fiecare dintre activitățile lor 
operaționale;

Evaluarea agențiilor

 34. solicită agențiilor să realizeze și să prezinte o evaluare periodică generală a activităților 
și a performanțelor lor, care să fie comandată de Comisie, și să publice raportul pe site-
ul lor de internet; consiliul de conducere al agențiilor trebuie ulterior să întocmească o 
foaie de parcurs cu plan de acțiuni subsecvente, pe baza concluziilor acestor evaluări, și 
să raporteze semestrial asupra progreselor; 

Raportul conform articolului 96

 35. reamintește că, în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul financiar-
cadru, agențiilor li se solicită să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune 
un raport privind măsurile luate pe baza observațiilor și recomandărilor realizate de 
autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în cadrul rapoartelor de descărcare de 
gestiune anterioare;

 36. constată că, pentru exercițiul financiar 2010, autoritatea care acordă descărcare de 
gestiune nu a primit rapoartele conform articolului 96 de la șase agenții: EASA, EMEA, 
EMCDDA, EURATOM, EUROFOUND și GSA; prin urmare, solicită acestor agenții să 
prezinte imediat aceste rapoarte;
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 37. regretă că informațiile furnizate de agenții în rapoartele conform articolului 96 provin 
chiar de la agenții și că, prin urmare, precizia declarațiilor nu poate fi certificată pe 
deplin și acceptată ca atare; prin urmare, solicită grupului de lucru interinstituțional 
pentru agenții să aibă în vedere includerea unei dispoziții privind crearea și 
implementarea unui mecanism de verificare privind informațiile furnizate de agenții în 
temeiul articolului 96, pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să 
aibă încredere în validitatea informațiilor primite și să permită realizarea de acțiuni 
detaliate pentru a da curs observațiilor și recomandărilor prezentate de Parlament în 
cadrul rezoluțiilor sale anterioare de descărcare de gestiune; 

Tabelul anexat la rapoartele anuale ale Curții de Conturi

 38. salută faptul că agențiile au prezentat, într-un tabel anexat la rapoartele anuale specifice 
ale Curții de Conturi pentru 2010, o comparație între operațiunile desfășurate în 2009 și 
în 2010, astfel încât să permită autorității care acordă descărcarea de gestiune să 
evalueze cu mai multă eficacitate performanțele agențiilor de la un exercițiu la altul; 
constată că aceasta a fost cerința autorității care acordă descărcarea de gestiune încă de 
la procedura de descărcare de gestiune pentru agenții pentru exercițiul financiar 2008;

Rolul coordonatorului rețelei de agenții 

 39. felicită ECHA pentru activitatea sa eficace în calitate de coordonator al rețelei de agenții 
în procedura de descărcare de gestiune 2010; consideră că această practică ar trebui 
urmată și de întreprinderile comune din ce în ce mai numeroase;

III. PROVOCĂRI COMUNE PRIVIND TRANSPARENȚA

Site-ul de internet al agențiilor

 40. îndeamnă agențiile să furnizeze, prin intermediul site-urilor lor de internet, informațiile 
necesare pentru a garanta transparența, în special transparența financiară; îndeamnă în 
special agențiile să pună la dispoziție pe site-urile lor de internet lista tuturor 
contractelor acordate în ultimii trei ani și lista membrilor consiliilor de conducere, 
precum și declarațiile de interese ale acestora; solicită Comisiei să își continue eforturile 
de a face aceste informații disponibile și de a le integra în sistemul său de transparență 
financiară;

Relațiile cu părțile interesate

 41. solicită agențiilor să se asigure că își exercită funcțiile în coordonare cu diferitele părți 
interesate; 

 42. îndeamnă agențiile să consolideze implicarea în planificarea lor anuală a principalelor 
părți interesate (inclusiv Parlamentul); 
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Conflictele de interese

 43. este profund îngrijorat de informațiile conform cărora ar exista conflicte de interese care 
ar exista în cadrul agențiilor sau/și în cadrul consiliului de administrație, în special în 
cazul AESA, AEM și EFSA;

 44. invită agențiile să își documenteze și să își evalueze cu atenție mecanismele de control 
pentru a preveni conflictele de interese între personalul lor și experții care lucrează în 
agenție; în plus, invită consiliul de administrație al agențiilor să adopte și să aplice cele 
mai stricte norme și mecanisme de verificare în ceea ce privește propriii membri, pentru 
a garanta independența deplină a acestora de interesele private; reiterează că reputația 
agenției va avea de suferit în cazul în care apare o acuzație de conflict de interese, cu 
impact negativ asupra reputației Uniunii;

 45. reamintește că Ombudsmanul European a criticat EFSA pentru modul în care evaluează 
potențialele conflicte de interese și cazurile de tip „ușă turnantă”; este îngrijorat că alte 
agenții se confruntă cu situații similare și nu reușesc să pună capăt situațiilor de conflict 
de interese și să le prevină;

 46. prin urmare, îndeamnă agențiile să transmită Parlamentului o prezentare detaliată a 
criteriilor și a mecanismelor de verificare aplicate cu scopul de a se evita cazurile de tip 
„ușă turnantă” și de a se pune capăt conflictelor de interese; în cazurile în care acest rol 
este îndeplinit în colaborare cu omologii de la nivel național, îndeamnă agențiile să 
clarifice situația acestui rol partajat, pentru a se evita lacunele legate de responsabilitate 
în cazurile de conflict de interese; 

 47. în plus, reiterează invitația adresată Comisiei de a furniza informații privind existența și 
aplicarea unor reglementări și norme privind perioadele de tranziție și privind cazurile 
comparabile din toate agențiile;

 48. repetă invitația adresată Curții de Conturi de a face o analiză cuprinzătoare privind 
abordarea agențiilor și practica concretă referitoare la gestionarea situațiilor de conflict 
de interese, pentru a se pune capăt conflictelor existente și pentru a se preveni 
conflictele viitoare;

 49. reamintește că, în Rezoluția sa din 15 septembrie 2011 referitoare la eforturile UE de 
combatere a corupției, Parlamentul a invitat, printre altele, Comisia și agențiile Uniunii 
să asigure o transparență sporită prin elaborarea unor coduri de conduită sau prin 
îmbunătățirea codurilor de conduită existente, astfel încât acestea să conțină, cel puțin, 
norme clare privind conflictele de interese; 

 50. reamintește faptul că conflictele de interese constituie o cauză a corupției, a fraudei, a 
gestionării defectuoase a fondurilor și a resurselor umane, precum și o cauză a 
favoritismului, afectează negativ imparțialitatea deciziilor și calitatea muncii și 
subminează încrederea cetățenilor Uniunii în instituțiile Uniunii, inclusiv în agenții. 

Recrutarea directorilor agențiilor
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 51. invită grupul de lucru interinstituțional privind agențiile (GLI) să abordeze modalitățile 
de numire a directorilor agențiilor, pentru a avea o procedură de recrutare deschisă, 
transparentă și fiabilă; în această privință, face apel la GLI să se asigure că declarația sa 
comună menționează faptul că toți candidații selectați pentru posturile de directori ai 
agențiilor trebuie să fie intervievați în mod public de comisiile Parlamentului; 

 52. ia act de faptul că, în cazul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, în cel 
al Autorității Bancare Europene și în cel al Autorității Europene pentru Asigurări și 
Pensii Ocupaționale (agenții care au fost instituite în 2010 și au început să funcționeze 
în 2011), directorul executiv este numit de consiliul supraveghetorilor, dar numai după 
confirmarea de către Parlament în calitate de autoritate care acordă descărcarea de 
gestiune; subliniază faptul că această procedură ar trebui să fie norma aplicată pentru 
numirea tuturor directorilor executivi ai agențiilor; 

Prevenirea fraudelor

 53. invită agențiile să fie mai active în domeniul detectării și prevenirii fraudelor și să 
comunice în mod adecvat și periodic informațiile referitoare la aceste activități; 
subliniază faptul că rolul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce 
privește agențiile ar trebui formalizat, sporit și reliefat;

Sistemul de alertă

 54. consideră că, atunci când Comisia are motive serioase să se îngrijoreze că o agenție 
urmează să ia decizii sau să se angajeze în activități care nu s-ar încadra în mandatul 
agenției, ar încălca dreptul Uniunii sau ar fi în contradicție evidentă cu obiectivul de 
politică al Uniunii, Comisia are îndatorirea de a informa imediat Parlamentul și 
Consiliul, pentru a le permite să ia măsuri adecvate;

IV. PROVOCĂRI COMUNE ÎN MATERIE DE RESURSE UMANE

Proceduri de recrutare

 55. solicită agențiilor să adopte măsurile necesare pentru a spori legalitatea, transparența și 
obiectivitatea procedurilor lor de recrutare; ia act de faptul că, din nou, în mai multe 
agenții există deficiențe în procedurile de selecție a personalului care pun în pericol 
transparența acestor proceduri și/sau încalcă principiul tratamentului egal la aplicarea 
criteriilor de eligibilitate; constată, în special, că serviciile Curții de Conturi 
consemnează în mod repetat următoarele deficiențe:
- lipsa unor dovezi care să demonstreze că criteriile de selecție și punctajele minime 

pe care trebuie să le atingă candidații pentru a fi invitați la proba scrisă/interviu 
sunt stabilite înainte de începutul procesului de evaluare;

- documentarea insuficientă a procedurilor de recrutare;
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- tratamentul inegal aplicat candidaților interni și celor externi în cadrul 
procedurilor de recrutare;

- concurența slabă; 

consideră că aceste deficiențe reduc capacitatea agențiilor: de a răspunde eventualelor 
acuzații de luare a unor decizii arbitrare în ceea ce privește recrutarea de personal; de a 
lua deciziile de remediere adecvate și de a spori încrederea cetățenilor Uniunii în 
procedura de recrutare a agențiilor; 

 56. salută inițiativa Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
(CEDEFOP) de a institui, în 2010, un instrument on-line pentru recrutare (RECON -
Recruitment Online), care va ajuta Centrul să sporească viteza, eficiența și transparența 
procesului său de recrutare; invită toate agențiile să urmeze această procedură; 

 57. consideră că în fiecare an există angajați, inclusiv directori, care trec, prin rotație, de la 
o agenție la alta; face apel la Comisie să furnizeze Parlamentului un tabel cu toți 
membrii personalului, în special cu directorii și cu persoanele cu poziții de conducere, 
care și-au schimbat locul de muncă trecând de la o agenție la alta sau spre o altă 
instituție a Uniunii, cel puțin începând cu anul 2008;

 58. solicită Comisiei să furnizeze Parlamentului un tabel detaliat al criteriilor aplicate 
pentru asigurarea independenței, imparțialității și calificării adecvate a personalului 
recrutat, tabel care să includă criteriile ce vizează eliminarea sau prevenirea conflictelor 
de interese, și să aplice sancțiuni disuasive în cazurile în care se constată nereguli;

Sarcini sensibile atribuite personalului interimar

 59. solicită din nou agențiilor să se asigure că sarcinile sensibile nu sunt atribuite 
personalului interimar, având în vedere că personalul interimar este recrutat în funcție 
de schema de personal; regretă faptul că, în unele cazuri, agențiile au angajat personal 
interimar în vederea îndeplinirii unor sarcini sensibile sau pentru a-i permite accesul la 
informații sensibile; subliniază riscul unor eventuale încălcări ale normelor de securitate 
legat de accesul personalului interimar la informații sensibile sau de necunoașterea de 
către acesta a procedurilor de urmat sau chiar de conflictele de interese;

V. PROVOCĂRI LEGATE DE SISTEMUL DE CONTROL INTERN

 60. încurajează agențiile să își îmbunătățească în continuare sistemele de control intern 
pentru a consolida declarațiile de asigurare anuale emise de directorii acestora; 
subliniază, în plus, importanța înființării efective în cadrul unei agenții a unei funcții 
pentru gestionarea riscurilor care să înregistreze riscurile și să elaboreze planuri de 
acțiuni pentru atenuarea lor;

Serviciul de Audit Intern (IAS)
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 61. consideră că este o lacună a legislației privind agențiile faptul că constatările și 
recomandările IAS sunt luate în considerare doar în funcție de bunăvoința directorilor 
agențiilor și a consiliilor de administrație ale acestora; de asemenea, subliniază că 
informarea autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la activitatea și 
constatările IAS este lăsată la discreția directorilor agențiilor, fără ca IAS să aibă 
posibilitatea de a prezenta rapoarte direct Parlamentului cu privire la fiabilitatea 
informațiilor transmise de agenții; îndeamnă, așadar, organele legislative să abordeze 
această problemă și să soluționeze această deficiență atunci când discută despre 
modificarea Regulamentului financiar;

 62. consideră că rolul IAS de auditor intern al agențiilor descentralizate este de importanță 
fundamentală; subliniază, în special, că IAS emite avize independente cu privire la 
calitatea sistemelor de gestiune și control și formulează recomandări pentru 
îmbunătățirea condițiilor de execuție a operațiunilor și pentru promovarea bunei gestiuni 
financiare în cadrul agențiilor;

 63. în consecință, face apel la consiliile de administrație ale agențiilor să țină seama în mod 
corespunzător de recomandările făcute de IAS, pentru a remedia rapid deficiențele 
identificate și pentru a justifica autorității care acordă descărcarea de gestiune 
respingerile și întârzierile în ceea ce privește implementarea recomandărilor IAS;

VI. PROVOCĂRI LEGATE DE SISTEMUL DE CONTROL EXTERN

Auditurile Curții de Conturi privind agențiile Uniunii

 64. ia act de faptul că, în realitate, atât IAS, cât și, în mare măsură, Curtea de Conturi, 
acționează în calitate de consilieri ai agențiilor și le oferă acestora recomandări care nu 
sunt făcute publice și care vizează soluționarea deficiențelor agențiilor; este profund 
îngrijorat de faptul că niciuna dintre instituțiile de audit nu desfășoară un control privind 
agențiile care să fie reflectat într-un document public; se întreabă dacă atât IAS, cât și 
Curtea de Conturi ajută pe plan intern agențiile să își rezolve problemele și care le 
controlează prin analize și rapoarte publice; prin urmare, solicită separarea clară a 
sarcinilor IAS de cele ale Curții de Conturi; 

 65. îndeamnă, prin urmare, Curtea de Conturi să își exercite în mod serios și imparțial 
funcțiile de control și audit privind agențiile și să își prezinte constatările și 
recomandările prin intermediul rapoartelor sale publice anuale sau speciale, pentru a 
permite Parlamentului să își îndeplinească întru totul funcția de acordare a descărcării 
de gestiune și pentru ca publicul să știe cum sunt gestionate agențiile și care au fost 
deficiențele identificate; 

 66. îndeamnă, în plus, Curtea de Conturi să se asigure, în timpul procedurilor sale de audit 
privind agențiile, că procedurile de ofertare ale agențiilor pentru etapele de pregătire, 
publicare, evaluare și gestionare a contractelor respectă întru totul principiul concurenței 
maxime și deschise și principiul raportului optim calitate/preț; îndeamnă, de asemenea, 
Curtea de Conturi să verifice cifra de afaceri reală a companiilor contractate de fiecare 
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agenție, pentru a se asigura că cifra de afaceri nu este legată de schimbările care apar în 
denumirea oficială a contractorilor;

Rapoarte privind conturile anuale prezentate de Curtea de Conturi: eșecuri și deficiențe

 67. reamintește că, în timpul precedentelor descărcări de gestiune privind agențiile, 
autoritatea care acordă descărcarea de gestiune a solicitat Curții de Conturi să furnizeze 
informații suplimentare privind:

- eficiența sistemelor de control intern ale fiecărei agenții;
- potențialele conflicte de interese din cadrul agențiilor;

- o evaluare a raportului anual de activitate al fiecărei agenții;
- performanța agențiilor;

 68. este profund îngrijorat de faptul că, în pofida solicitărilor Parlamentului, rapoartele 
Curții de Conturi privind conturile anuale pentru 2010 includ doar jumătate din 
informațiile furnizate în anii precedenți (în 2010: 38 de comentarii pentru 24 de agenții, 
în 2009: 69 de comentarii pentru 22 de agenții, iar în 2008: 69 de comentarii pentru 23 
de agenții), precum și de faptul că majoritatea comentariilor Curții de Conturi privind 
rapoartele din 2010 includ doar afirmații generale, nu informații precise și constatări; 
este îngrijorat deoarece Curtea de Conturi nu a acționat ca o autoritate de control 
independentă și a acționat împotriva intereselor Uniunii și împotriva dreptului 
cetățenilor europeni de a ști cum sunt cheltuiți banii lor și cum sunt gestionate agențiile; 
reamintește, în acest context, că agențiile slujesc interesul public și ar trebui să răspundă 
în fața cetățenilor al căror interes pretind că îl slujesc; 

 69. reamintește că, de asemenea, Curtea de Conturi nu a raportat nivelul creditelor reportate 
din 2009 în 2010 și al celor anulate, cel puțin pentru ECHA, AEM, EMSA și CEPOL, 
în rapoartele sale privind agențiile pentru anul financiar 2010; consideră că această 
omisiune este inacceptabilă;

Două rapoarte speciale ale Curții de Conturi: unul a fost planificat, dar nu a fost finalizat, al 
doilea urmează să fie elaborat pe parcursul anului 2012 
 70. este profund îngrijorat de faptul că, în pofida informațiilor furnizate de Curtea de 

Conturi în programul anual de activitate și a solicitărilor Parlamentului, care este, în 
definitiv, una dintre părțile interesate din Europa, cele două rapoarte speciale privind 
agențiile, care se referă la: a) o analiză comparativă a costurilor agențiilor Uniunii și b)
conflictele de interese în rândul conducerii agențiilor, nu sunt încă elaborate sau 
disponibile; ia act de faptul că raportul special privind analiza comparativă a costurilor a 
fost planificat inițial de Curtea de Conturi pentru luna octombrie 2011, dar încă nu a fost 
publicat, iar reprezentantul Curții de Conturi a afirmat oral în cadrul Comisiei pentru 
control bugetar a Parlamentului că se lucrează încă la al 17-lea proiect, dar încă nu s-a 
reușit trimiterea spre Parlament a raportului final sau a unui proiect de raport, în pofida 
solicitărilor repetate; este îngrijorat că, în aceste circumstanțe, raportul privind 
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„gestionarea conflictului de interese” nu va fi publicat la timp de Curtea de Conturi 
și/sau nu va reflecta situația reală; 

 71. îndeamnă, din nou, Curtea de Conturi să furnizeze autorității care acordă descărcarea de 
gestiune raportul privind analiza comparativă a costurilor agențiilor Uniunii în forma sa 
actuală, în timp util pentru a permite Parlamentului să îl ia în considerare în vederea 
descărcării de gestiune 2010 și să publice până la termen un raport serios și cuprinzător 
privind gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor Uniunii;

Externalizarea auditurilor Curții de Conturi privind agențiile Uniunii

 72. consideră că, dacă în auditul extern al conturilor agențiilor trebuie să fie implicați 
auditori din sectorul privat, atunci selectarea și numirea auditorilor privați ar trebui să se 
facă în conformitate cu normele aplicabile, inclusiv cu cele privind achizițiile publice 
transparente, și ar trebui să se instituie mecanisme de control corespunzătoare, pentru a 
se garanta faptul că activitățile legate de legalitatea și regularitatea veniturilor și 
cheltuielilor și de fiabilitatea conturilor agențiilor se desfășoară în conformitate cu 
standardele cerute; consideră, de asemenea, că anumite aspecte ale respectivelor audituri 
externe externalizate, inclusiv constatările raportate ale auditurilor, trebuie să rămână în 
responsabilitatea deplină a Curții de Conturi, care va trebui să gestioneze toate 
procedurile administrative și de achiziții publice necesare și să le finanțeze din propriul 
său buget, fără a solicita un buget suplimentar, deoarece această sarcină este de 
competența Curții de Conturi; mai mult decât atât, criza actuală nu permite alocarea 
unor bugete suplimentare pentru îndeplinirea unor sarcini care revin unei singure 
instituții a Uniunii, în acest caz Curții de Conturi;

 73. îndeamnă Curtea de Conturi să prevină orice conflicte de interese atunci când 
contractează un audit independent pentru agenții;

 74. consideră, de asemenea, că dacă trebuie să se recurgă la o astfel de externalizare, 
raportul auditorilor independenți trebuie făcut public imediat atât de către auditorii 
independenți, cât și de Curtea de Conturi; în acest scop, Parlamentul solicită Curții de 
Conturi să se abțină de la a impune clauze de confidențialitate în contractul cu 
eventualul contractor independent în ceea ce privește publicarea rapoartelor în forma în 
care sunt elaborate de contractorul independent; totodată, Curtea de Conturi trebuie să 
își asume responsabilitatea pentru acest audit independent și să acționeze în consecință;

VII. GUVERNANȚA AGENȚIILOR

Consiliul de administrație 

 75. observă că numărul mare al membrilor consiliilor de administrație ale anumitor agenții 
și rata ridicată a fluctuației membrilor acestora pot avea ca rezultat un organism 
decizional ineficace; prin urmare, solicită grupului de lucru interinstituțional privind 
agențiile să abordeze această problemă; sugerează, de asemenea, să se analizeze 
posibilitatea fuzionării consiliilor de administrație ale agențiilor care își desfășoară 
activitatea în domenii înrudite, în vederea reducerii costurilor generate de reuniuni;
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Sprijin administrativ

 76. solicită, în plus, agențiilor să analizeze următoarele opțiuni atunci când examinează 
posibilitatea de a beneficia de sprijin administrativ pentru a funcționa în cel mai eficient 
mod:

- fuzionarea unor agenții mai mici și axate pe cercetare, pentru a realiza economii și 
a elimina și/sau evita obiectivele care se suprapun și pentru a preveni cheltuirea 
mai multor fonduri din bugetul Uniunii;

- partajarea unor servicii între agenții, pe baza apropierii geografie sau pe baza 
apropierii domeniilor de politică; laudă, în acest sens, inițiativa EMSA-ACCP de 
a partaja funcția de audit intern; totuși, consideră că acesta este un început care 
trebuie să fie urmat de un proces de restructurare și fuzionare care va include 
agențiile;

 77. solicită Comisiei să desfășoare imediat o evaluare a tuturor agențiilor, pentru a detecta 
cazurile de activități inutile sau suprapuse și pentru a analiza posibilitatea fuzionării 
unora dintre agenții și sa informeze Parlamentul în legătură cu această chestiune până 
cel târziu la 15 iulie 2012; 

 78. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia în considerare necesitatea reală a fiecărei agenții și 
nevoia de a economisi banii contribuabililor cetățeni ai Uniunii în această perioadă de 
criză financiară și economică și să nu țină seama de interesele unor state membre de a 
avea o agenție pe propriul teritoriu, motivate de alte rațiuni decât cele ale interesului 
public al Uniunii; 

Procedura disciplinară

 79. reamintește încă o dată că Parlamentul, deja prin rezoluția sa referitoare la descărcarea 
de gestiune 2006, a făcut apel la agenții să ia în considerare posibilitatea instituirii unei 
comisii de disciplină inter-agenții care să aplice, în mod imparțial, sancțiuni disciplinare 
care să meargă până la excludere; observă că acest proiect rămâne dificil de pus în
aplicare; invită agenția care coordonează rețeaua agențiilor să creeze o rețea de agenți 
care au gradul necesar pentru a fi membri imparțiali ai comisiei de disciplină;

VIII. EXERCIȚIU DE REFLECȚIE PRIVIND AGENȚIILE: O ABORDARE 
COMUNĂ

 80. salută activitatea în desfășurare a grupului de lucru interinstituțional privind agențiile 
care vizează analizarea rolului și poziției agențiilor descentralizate în sistemul 
instituțional al Uniunii, precum și înființarea, structurarea și funcționarea acestor 
agenții, împreună cu aspectele privind finanțarea, bugetul, supravegherea și gestionarea 
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lor; solicită grupului de lucru să realizeze propună o înțelegere comună între Parlament, 
Consiliu și Comisie în privința agențiilor;

 81. constată că activitățile și rezultatele unora dintre agenții pun sub semnul întrebării 
adevărata valoare adăugată cu care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii; 
consideră că numeroase rapoarte și documente și alte rezultate conexe, precum cele ale 
AEM și nu numai, nu contribuie în mod substanțial, inovator și practic la îndeplinirea 
obiectivelor și la activitatea Uniunii; observă, de asemenea, că rezultatele EIGE au fost 
destul de limitate în 2010; face apel la Comisie, Consiliu și Curtea de Conturi să 
prezinte imediat rapoarte privind valoarea adăugată reală a activităților agențiilor și să 
se concentreze în primul rând, dar nu în mod exhaustiv, asupra CEDEFOP, AEM, 
EIGE, EUROFOUND. 

 82. încheie afirmând că, mai ales în această perioadă de criză, valoarea adăugată reală a 
agențiilor ar trebui să fie analizată în mod serios și rapid, pentru a se evita orice 
cheltuială care nu este obligatorie și neapărat necesară, pentru a răspunde în mod 
adecvat nevoilor stringente ale Uniunii, precum și nevoilor, preocupărilor și 
imperativelor de încredere în instituțiile noastre ale cetățenilor Uniunii; subliniază că 
Uniunea și statele membre nu pot cere cetățenilor Uniunii să economisească bani dacă 
ele însele nu fac același lucru; face apel la echitate în ceea ce privește economiile 
majore realizate de organismele Uniunii - inclusiv de agenții - atunci când cere 
cetățenilor ei, care sunt contribuabilii la bugetul Uniunii, să facă astfel de economii. 

o
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 83. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție agențiilor care fac 
obiectul prezentei proceduri de descărcare de gestiune, precum și Consiliului, Comisiei 
și Curții de Conturi.


