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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencij Evropske unije za proračunsko leto 
2010: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij Evropske unije
(2011/2232(DEC))

Evropski parlament,,

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu o nadaljnjem ukrepanju na 
podlagi sklepov o razrešnici za proračunsko leto 2009 z dne 14. novembra 2011 
(COM(2011)0736) in delovnih dokumentov služb Komisije, priloženih temu poročilu 
((SEC(2011)1350) in (SEC(2011)1351)),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2008 z naslovom „Evropske agencije 
–pot naprej” (COM(2008)0135),

– ob upoštevanju svoje resolucije z ... maja 2012 o razrešnici za leto 2010: uspešnost, 
finančno poslovodenje in nadzor agencij EU1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti2,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti3, zlasti 
člena 96 te uredbe,

– ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št. 5/2008 z naslovom „Agencije 
Evropske unije: doseganje rezultatov”,

– ob upoštevanju specifičnega letnega poročila4 Računskega sodišča o letnih računovodskih 
izkazih decentraliziranih agencij za proračunsko leto 2010,

– ob upoštevanju svoje študije z naslovom „Priložnosti in možnosti za ustanovitev skupne 
službe za podporo agencij EU”, ki je bila izdana 7. aprila 2009, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj proti 
korupciji5, Pisne izjave št. 2/2010 o prizadevanjih Unije za boj proti korupciji6 in 
Sporočila komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru o boju proti korupciji v EU (COM(2011)0308),

– ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

                                               
1 UL L 000, 00.0.2012, str. 000.
2 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
3 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
4 UL C 368, 16.12.2011.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0388.
6  P7_DCL(2010)0002
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– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj ... (A7-0000/2012),

A. ker ta resolucija vsebuje za vsak organ iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 
horizontalne ugotovitve, ki spremljajo sklepe o razrešnicah v skladu s členom 96 
Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in člen 3 priloge VI k Poslovniku Evropskega 
parlamenta,

B. ker se je število agencij v zadnjem desetletju neprimerljivo povečalo, s treh leta 2000 na 
24 leta 2010, 

C. ker so se prispevki Unije za decentralizirane agencije med leti 2007 in 2010 močno 
povečali, in sicer z 1.055.000.000 EUR (za 21 agencij) na 1.658.000.000 EUR (za 24 
agencij), 

D. ker je Unija v proračunskem letu 2010 prispevala za decentralizirane agencije 
1.658.000.000 EUR,

E. ker so Parlament, Svet in Komisija po sprejetju zgoraj omenjenega sporočila Komisije z 
dne 11. marca 2008 ponovno oživile projekt opredelitve skupnega okvira za agencije, 
leta 2009 pa ustanovile medinstitucionalno delovno skupino za agencije, 

F. ker se je medinstitucionalna delovna skupina 13. decembra 2011 že sedmič sestala na 
politični ravni in razpravljala o teh točkah: merila za ustanovitev novih agencij, izbira 
njihovega sedeža in sporazum o tem, sestava upravnega odbora, postopek imenovanja 
direktorja, ocena in uspešnost, večletni program in strokovno-tehnična pomoč,

G. ker je nameravalo Računsko sodišče preučiti uspešnost agencij in do leta 2011 izdati 
posebno poročilo o primerjalni analizi stroškov agencij Evropske unije, vendar tega 
poročila do konca leta 2011 žal ni uspelo izdati, 

H. ker je Komisija v sporočilu o boju proti korupciji v EU iz leta 2011 ocenila, da se v EU 
zaradi korupcije vsako leto izgubi 120 milijard EU, kar povzroča finančno škodo, 
zmanjšuje javne finance in spodkopava zaupanje v demokratične institucije, zaradi česar 
je bil vzpostavljen protikorupcijski mehanizem na ravni Unije, ki se osredotoča na 
uporabo sredstev Unije, javna naročila in navzkrižje interesov,  

I. ker zgoraj navedena resolucija Parlamenta z dne 15. septembra 2011 o prizadevanjih 
EU za boj proti korupciji navaja, da korupcija vodi v zlorabo javnih sredstev na splošno 
in sredstev davkoplačevalcev EU ter izkrivljanje trga, saj je vplivala tudi na sedanjo 
gospodarsko krizo, ter v skladu s svojo pisno izjavo 2/2010 poziva Komisijo in ustrezne 
organe Unije, naj preprečijo, da bi pri upravljanju s sredstvi Unije prihajalo do 
korupcije, ter sprejmejo odvračilne sankcije v primerih dokazane korupcije in goljufij,

I. SKUPNI IZZIVI GLEDE FINANČNEGA POSLOVODENJA

Upravljanje s proračunskimi sredstvi (vključno s prenosom in razveljavitvijo)
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1. poziva Komisijo, naj organu za podelitev razrešnice vsako leto zagotovi konsolidirane 
podatke o skupnem letnem financiranju posamezne agencije iz splošnega proračuna 
Unije; poudarja, da bi moral dokument vsebovati te podatke: 
- prvotni prispevek Unije, ki je bil vnesen v proračun za agencijo;
- znesek sredstev, pridobljen s povračilom presežka;
- splošni prispevek Unije za agencijo;
- znesek prispevka Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA);

 2. poziva Komisijo, naj podatke iz prvega odstavka predloži za proračunsko leto 2010 ter 
za predhodna proračunska leta, da bosta lahko Parlament in javnost prispevek Unije za 
posamezno agencijo primerjala skozi čas, kar bo omogočalo jasnost, preglednost in 
javni nadzor nad porabo denarja Unije ter prispevalo k temu, da se ponovno vzpostavi 
zaupanje med evropskimi davkoplačevalci; 

 3. poziva Komisijo, naj zdaj, v času finančne krize, neha povečevati proračun agencij, in 
razmisli celo o tem, da bi zmanjšala prispevek Unije zanj, zlasti za agencije, ki izvajajo 
predvsem raziskave; poziva tudi agencije, naj zmanjšajo tekoče stroške in vzpostavijo 
mehanizme, s katerimi bodo lahko prikazali uporabo in njeno upravičenost za vsak euro, 
ter bistveno povečajo prihranke sredstev Unije;  

 4. ugotavlja, da je prišlo leta 2010 v več agencijah do sprememb proračuna ter nadaljnjega 
prenosa in prerazporeditev; ugotavlja, da nekatere agencije namen teh dejanj utemeljijo, 
tako na primer Prevajalski center za organe Evropske unije in Evropska železniška 
agencija; poziva vse agencije, naj spremembe proračuna, prerazporeditve in prenose 
dosledno utemeljijo v svojih poročilih o končnih letnih računovodskih izkazih ter letnih 
poročilih o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju;

 5. ponovno ugotavlja, da je bil obseg prenosa in razveljavitev operativnih sredstev v več 
agencijah v proračunskem letu 2010 zelo velik; obžaluje, da Računskega sodišča v 
svojih poročilih o letnih računovodskih izkazih za proračunsko leto 2010 ni navedlo 
ravni proračunskih sredstev, ki so jih prenesle in/ali razveljavile Evropska agencija za 
kemikalije (ECHA), Evropska agencija za okolje (EEA), Evropska agencija za 
pomorsko varnost (EMSA) in Evropska policijska akademija (CEPOL);

 6. poudarja, da visoka raven prenosov in razveljavitev ponavadi kaže na to, da agencija ni 
znala upravljati z velikim povečanjem proračuna; zahteva, da se absorpcijski 
sposobnosti in času, ki je potreben za izvajanje dodatnih nalog, pripiše večja vloga pri 
sprejemanju proračunskih odločitev; 

 7. zato poziva agencije, naj izboljšajo interno načrtovanje in splošne napovedi za prihodke, 
da bi zmanjšale visoke stopnje prenosa in razveljavitev ter porabo; opozarja agencije, da 
morajo izpopolniti sisteme načrtovanja in spremljanja ter začeti sklepati pogodbe bolj 
zgodaj v koledarskem letu, da bi zmanjšale potrebo po prenosu sredstev; poleg tega 
poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezne smernice; 

 8. agencije tudi poziva, naj izboljšajo upravljanje z obveznostmi, da bi jih uskladile z 
dejanskimi potrebami; poudarja, da visoka raven prenosov in razveljavitev pogosto kaže 
na to, da agencija ni znala upravljati z velikim povečanjem proračuna; zato se sprašuje, 
ali ne bi proračunska organa ravnala bolj odgovorno, če bi v prihodnje previdneje 
odločala o povečanju proračuna agencij, tako da bi upoštevala, koliko časa je 
potrebnega za izvedbo novih dejavnosti;
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 9. pozdravlja namen Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP), 
da nadalje zmanjša prenose, tako da s standardiziranimi predlogami spremlja 
izvrševanje proračuna (obveznosti, plačil) in napredek pri javnih naročilih; meni, da bi 
morale temu kot zgledu slediti tudi druge agencije;

 10. ponovno opozarja, da mora biti proračun agencij uravnotežen; poudarja, da nekatere 
agencije ustvarjajo s svojimi dejavnostmi dobiček, iz katerega v nekaterih primerih 
nastaja presežek; meni, da bi morale agencije, ki se v celoti financirajo iz proračuna 
Evropske unije, presežek, ki so ga ustvarile v letu n, dosledno odšteti od subvencij, ki 
jih od Unije prejmejo za leto n+1;

 11. poleg tega meni, da bi morale stranke agencijam, ki se deloma samostojno financirajo, 
plačati vse stroške njihovih storitev, vključno s sorazmernimi prispevki delodajalca za 
pokojninsko zavarovanje; glede ravnanja v primeru primanjkljaja glede na napoved o 
prihodkih od pristojbin strank ter potrebe, da se agencijam zagotovijo potrebna sredstva, 
poziva Komisijo, naj preuči potrebo in možnosti za ustanovitev omejenega namenskega 
rezervnega sklada, ki bi se pregledno upravljal;

 12. ustrezne proračunske akterje poziva, naj spoštujejo svojo dolžnost, da v proračunskem 
postopku primerno utemeljijo zahtevke glede proračuna agencij (tj. prvotni zahtevek za 
dodelitev proračunskih sredstev, povečanje, zmanjšanje);

 13. poziva agencije, naj z izvedbo korektivnih ukrepov zmanjšajo število zamud pri 
plačilih; je predvsem zaskrbljen, ker se z zamudami pri plačilih povečajo možnosti za 
plačilo obresti in stroškov za zamude, za katere v proračunu ni predvidenih sredstev; 

 14. agencije tudi poziva, naj natančno in v celoti poročajo o izjemah v skladu s standardom 
notranje kontrole št. 16; 

Pomanjkljivosti v postopkih javnih naročil

 15. ponovno opozarja na pomanjkljivosti v postopkih javnih naročil; se boji, da sistem 
njihovega notranjega nadzora ni dovolj učinkovit, da bi preprečil ali odkril stalne 
napake, ki spodkopavajo zakonitost in pravilnost poslovanja agencij; 

 16. zato agencije poziva, naj izboljšajo postopke javnih naročil, predvsem pa pooblastila za 
javna naročila na ravni sklepa o financiranju in delovnega programa; ugotavlja na 
primer, da bi lahko pomanjkanje osnovnih podatkov, ki bi podprla sklep o načrtovanem 
operativnem javnem naročilu, ogrozilo veljavnost sklepa agencije EMSA;

 17. poziva agencije, naj v letni delovni program vključijo natančne informacije o globalnem 
proračunskem okviru, namenjenem javnim naročilom, ter okvirnem številu in vrsti 
predvidenih pogodb; se boji, da ti programi pogosto ne razkrivajo izrecno vseh 
informacij iz finančne uredbe in njenih izvedbenih pravil; ugotavlja, da se te 
pomanjkljivosti pojavljajo predvsem pri agencijah EMSA in ERA;

 18. poziva agencije, naj natančno, pravočasno in celovito poročajo o izjemah v svojih letnih 
poročilih o dejavnostih, s podrobnimi kontrolnimi seznami in spremnimi listi pa bi 
lahko natančno opredelile naloge vseh sodelujočih in zagotovile primerno ukrepanje ob 
morebitnih nepravilnostih; 
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 19. poleg tega agencije poziva, naj o postopku s pogajanji, ki ga je treba uporabljati pod 
strogo določenimi pogoji, ustrezno in pravočasno poročajo upravnemu odboru, da bo 
slednji v celoti obveščen o obsegu teh postopkov; 

 20. agencije tudi poziva, naj uvedejo naknadne kontrole in o njih poročajo, da bi lahko ob 
morebitnih nepravilnostih primerno ukrepale; pri tem podpira pobude, ki uvajajo 
centralno enoto, vodeno na ravni notranjega direktorata posamezne agencije, da se 
zmanjša tveganje za neučinkovito uporabo sredstev in neusklajeno spremljanje pogodb; 

 21. pozdravlja pobudo Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), da izdela praktičen 
priročnik za javna naročila, ki bi opredelil podrobnosti o vlogah in odgovornosti na 
vsaki stopnji postopka in bi se redno posodabljal; meni, da bi morale temu kot zgledu 
slediti tudi druge agencije; 

II. SKUPNI IZZIVI GLEDE USPEŠNOSTI

Večletni program

 22. poziva agencije, naj oblikujejo večletne strateške programe in smernice, ki bodo 
prikrojeni posebnim značilnostim njihovih dejavnosti; pripisuje pomen povezanosti 
takega večletnega načrtovanja dejavnosti (ciljev in sredstev za njihovo dosego) z 
večletnim načrtovanjem sredstev (zlasti proračuna in osebja) ter njegovemu natančnemu 
prenosu v letni delovni program; agencije tudi poziva, naj se pri tem posvetujejo s 
Parlamentom;

 23. agencije poziva, naj pripravijo večletni načrt informacijskotehnološke strategije, ki bi 
podprl njihove operativne dejavnosti; 

Letni delovni program

 24. meni, da notranji proces agencij za oblikovanje letnega delovnega programa močno 
vpliva na zanesljivost podatkov, ki jih agencija zagotavlja zainteresiranim stranem in 
organu za podelitev razrešnice; zato agencije poziva k doslednosti pri načrtovanju, 
uporabi ustreznih postopkov in smernic ter pripravi zadostne dokumentacije o letnem 
delovnem programu, da bi tako zagotovile podatke o vseh dejavnostih, ki se bodo 
izvajale, in sredstvih, načrtovanih za posamezno dejavnost;

 25. agencije zlasti poziva, naj poskrbijo, da bo njihov delovni program dovolj popoln in bo 
vseboval vse potrebne podatke (tj. podatke o vseh dejavnostih, ki jih agencija izvaja in 
sredstvih, načrtovanih za posamezno dejavnost); 

 26. v zvezi s tem agencije spodbuja, naj za svoj delovni program uporabijo predlogo, da 
olajšajo primerjavo; pri tem Komisijo poziva, naj izdela smernice za to predlogo; 

 27. je zaskrbljen, ker dodelitev pristojnosti za pripravo in sprejetje delovnega programa v 
sklepu o ustanovitvi nekaterih agencij (npr. EUROJUST) ni omenjena; meni, da bi to 
lahko povzročilo zmedo in pomanjkanje občutka odgovornosti za pripravo in sprejetje 
letnega delovnega programa; zato zadevne agencije poziva, naj to pomanjkljivost hitro 
odpravijo in organ za podelitev razrešnice obvestijo o ukrepih, ki so jih sprejeli;
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Letno poročilo o dejavnostih

 28. poziva agencije, naj standardizirajo strukturo svojega letnega poročila o dejavnostih v 
skladu z obliko, ki se uporablja v generalnih direktoratih Komisije in v skladu s tem 
zagotovijo informacije o: izvedbi svojega letnega delovnega programa, načrtovani 
proračunski in kadrovski politiki, sistemih upravljanja in notranje kontrole, ugotovitvah 
pri notranjih/zunanjih revizijah, izpolnitvi revizijskih priporočil, priporočilih v zvezi z 
razrešnico ter izjavi o zanesljivosti izvršnega direktorja; agencije poziva, naj v svojem 
poročilu o dejavnostih navedejo tudi informacije, ki izhajajo iz finančnih izkazov ter 
poročila o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju, predvidenim v okviru 
postopka podelitve razrešnice, pod pogojem da se spoštujejo časovne omejitve priprave 
konsolidiranih letnih zaključnih računov Unije;

 29. zahteva, da struktura letnega poročila o dejavnostih vključuje vrsto skupnih elementov, 
ki temeljijo na dobri praksi v vseh agencijah, da se olajša primerjava; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj v sodelovanju z agencijami izdela okvirno predlogo;

 30. poziva tudi direktorje agencij, naj svoja letna poročila za leto n in oceno upravnega 
odbora do 1. julija leta n+1 posredujejo Računskemu sodišču, Parlamentu, Svetu in 
Komisiji;

 31. je zadovoljen, da je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v svojem letnem 
poročilu o dejavnostih navedla podrobne podatke za primerjavo enega leta z drugim, kar 
organu za podelitev razrešnice omogoča, da učinkoviteje ovrednoti uspešnost te 
agencije; meni, da bi morale temu zgledu slediti tudi druge agencije;

 32. poziva agencije, naj si še nadalje prizadevajo za to, da bi se v njihovih letnih poročilih o 
dejavnostih učinkovito zrcalil njihov letni delovni program; poudarja, da je to bistvena 
prvina za pravilno oceno dejavnosti in rezultatov agencij glede na prispevek Evropske 
unije in s tem za določitev njihove uspešnosti; pri tem izraža pohvalo zlasti za letna 
poročila o dejavnostih in letne delovne programe agencij ECHA, EMSA in EUROPOL; 
ugotavlja pa, da so se pri nekaterih agencijah (npr. Evropski center za spremljanje drog 
in zasvojenosti z drogami in Agencija za evropski GNSS) pojavile v tem oziru 
pomanjkljivosti in njihova sredstva za načrtovanje dejavnosti niso bila tako usklajena z 
organizacijsko strukturo agencije, da bi omogočila spremljanje izvrševanja proračuna;

 33. pozdravlja pobudo agencije CEDEFOP, da pripravi Ganttove razpredelnice za vse 
pomembnejše operativne dejavnosti iz letnega poročila o dejavnostih za leto 2010; 
opozarja agencije, da te razpredelnice na zgoščen način prikazujejo, koliko časa 
posamezni uslužbenec porabi za določen projekt, in spodbujajo pristop, usmerjen k 
doseganju rezultatov; spodbuja agencije, naj zagotovijo, da bodo pri načrtovanju vseh 
svojih operativnih dejavnosti uporabljale Ganttove diagrame;

Ocena agencij

 34. poziva agencije, naj redno izdelujejo in predstavljajo skupne ocene svojih dejavnosti in 
uspešnosti, ki bi jih naročila Komisija, in naj zagotovijo, da bo poročilo dostopno na
njihovi spletni strani; meni, da je treba upravne odbore agencij potem pozvati k pripravi 
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časovnega načrta, ki bo vseboval akcijski načrt o nadaljnjem ukrepanju in bo temeljil na 
rezultatih teh ocen, ter k poročanju o napredku vsaki dve leti;

Poročilo po členu 96

 35. opozarja, da morajo agencije v skladu s členom 96(2) okvirne finančne uredbe 
predložiti organu za podelitev razrešnice poročilo o ukrepih, sprejetih na podlagi 
ugotovitev in priporočil tega organa v predhodnih poročilih o razrešnici;

 36. ugotavlja, da organ za podelitev razrešnice v proračunskem letu 2010 poročil v skladu s 
členom 96 ni prejel od šestih agencij: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA), 
Evropska agencija za zdravilo, Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z 
drogami, Agencija za preskrbo EURATOM, Evropska fundacija za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)in Agencija za evropski GNSS; zato te 
agencije poziva, naj nemudoma predložijo svoja poročila;

 37. obžaluje, da informacije, ki so jih agencije predložile v poročilih po členu 96 prihajajo 
od samih agencij, zaradi česar pravilnosti njihovih izjav ni mogoče docela potrditi in se 
povsem zanesti nanje; zato poziva medinstitucionalno delovno skupino za agencije, naj 
razmisli o tem, da bi v poročilo po členu 96 vključila določbo o vzpostavitvi in 
izvajanju mehanizma preverjanja informacij agencij, da se bo lahko organ za podelitev 
razrešnice zanesel na pravilnost prejetih informacij in da se omogoči temeljito 
ukrepanje na podlagi ugotovitev in priporočil, ki jih je Parlament podal v predhodnih 
resolucijah o razrešnicah; 

Razpredelnica, priložena letnim poročilom Računskega sodišča

 38. pozdravlja to, da so agencije v tabeli, priloženi posebnim letnim poročilom Računskega 
sodišča, prikazale primerjavo dejavnosti, ki so jih izvajale v letih 2009 in 2010, da bo 
lahko organ za podelitev razrešnice učinkoviteje ovrednotil njihovo uspešnost od enega 
do drugega leta; ugotavlja, da organ za podelitev razrešnice to zahteva od postopka za 
podelitev razrešnice agencijam v letu 2008;

Vloga koordinatorja mreže agencij 

 39. izraža pohvalo agenciji ECHA, ker je v postopku za podelitev razrešnice za leto 2010 
učinkovito opravljala delo koordinatorja mreže agencij; meni, da bi morala temu zgledu 
slediti tudi vse številčnejša skupna podjetja;

III. SKUPNI IZZIVI GLEDE PREGLEDNOSTI

Spletne strani agencij

 40. poziva agencije, naj na svojih spletnih straneh objavljajo informacije, ki so potrebne za 
zagotavljanje preglednosti, zlasti v zvezi s financami; agencije zlasti poziva, naj na svoji 
spletni strani objavijo seznam vseh pogodb, ki so bile dodeljene v preteklih treh letih, in 



PE473.984v03-00 10/16 PR\892939SL.doc

SL

seznam članov svojega upravnega odbora z izjavami o interesih; poziva Komisijo, naj si 
še naprej prizadeva za večjo dostopnost teh informacij in jih vključi v svoj sistem 
finančne preglednosti;

Odnosi z zainteresiranimi stranmi

 41. poziva agencije, naj opravljanje svojih nalog uskladijo z različnimi zainteresiranimi 
stranmi; 

 42. poziva agencije, naj najpomembnejše zainteresirane strani (tudi Parlament) močneje 
vključijo v svoje letno načrtovanje; 

Navzkrižje interesov

 43. je močno zaskrbljen zaradi domnevnega navzkrižja interesov v agencijah in/ali upravnih 
odborih, zlasti v agencijah EASA, EEA in EFSA;

 44. agencije poziva, naj pozorno uredijo in ocenijo svoje kontrolne sisteme, da bi preprečile 
navzkrižje interesov med svojimi uslužbenci in strokovnjaki, ki delajo pri njih; poleg 
tega upravne odbore agencij poziva, naj za svoje člane sprejmejo in uporabljajo 
najstrožja merila in mehanizme preverjanja, da zagotovijo njihovo popolno neodvisnost 
od zasebnih interesov; ponovno opozarja, da izpostavljenost agencije kritiki zaradi 
navzkrižja interesov lahko škoduje njenemu ugledu in slabo vpliva na ugled Unije;

 45. ponovno opozarja, da je Evropski varuh za človekove pravice grajal agencijo EFSA za 
njen način ocenjevanja morebitnega navzkrižja interesov in primerov „rotirajočih vrat”; 
se boji, da se v drugih agencijah pojavljajo podobni primeri, ter da mu ni uspelo 
zaustaviti in preprečiti primerov navzkrižja interesov;

 46. zato agencije poziva, naj Parlamentu zagotovijo podroben pregled nad merili in 
mehanizmi preverjanja, ki jih uporabljajo, da bi preprečile primere „rotirajočih vrat” in 
zaustavile obstoječa navzkrižja interesov; agencije, ki to nalogo opravljajo skupaj z 
nacionalnimi stranmi, poziva, naj pojasnijo to deljenje vloge, da bi v primeru navzkrižja 
interesov ne bi prišlo do vrzeli v zvezi z odgovornostjo; 

 47. Komisijo tudi poziva, naj zagotovi informacije o tem, ali za obdobje razmisleka 
obstajajo in se izvajajo predpisi in pravila, in za podobne primere v vseh agencijah;

 48. ponovno poziva Računsko sodišče, naj celovito preuči pristop in dejansko prakso 
agencij pri obravnavi primerov navzkrižja interesov, da zaustavi obstoječa in prepreči 
bodoča navzkrižja;

 49. opozarja, da je Parlament v zgoraj omenjeni resoluciji z dne 15. septembra 2011 o 
prizadevanjih EU za boj proti korupciji med drugim pozval Komisijo in agencije Unije, 
naj zagotavljajo večjo preglednost pri oblikovanju kodeksov ravnanja ali izboljšavah že 
obstoječih, ki bi morala vsebovati vsaj jasna pravila o navzkrižju interesov; 

 50. ponovno opozarja, da je navzkrižje interesov vzrok za korupcijo, goljufije, nepravilno 
upravljanje s sredstvi in kadrovskimi viri in favoriziranje ter da negativno vpliva na 
nepristranskost odločitev in kakovost dela ter spodkopava zaupanje državljanov Unije v 
njene institucije, vključno z agencijami. 
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Zaposlovanje direktorjev agencij

 51. poziva mednarodno delovno skupino, naj določi način imenovanja direktorjev agencij, 
da bi bil postopek njihovega zaposlovanja odprt, pregleden in pošten; v zvezi s tem 
delovno skupino poziva, naj zagotovi, da bo v njeni skupni izjavi omenjeno, da se 
morajo kandidati, izbrani za mesto direktorja agencije, udeležiti javnega razgovora z 
odbori Parlamenta; 

 52. ugotavlja, da izvršnega direktorja Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, 
Evropskega bančnega organa in Evropskega organa za zavarovanja in poklicne 
pokojnine (agencije, ki so bile ustanovljene leta 2010 in so začele delovati leta 2011) 
imenuje odbor nadzornikov, vendar šele potem, ko imenovanje potrdi Parlament kot 
organ za podelitev razrešnice; poudarja, da bi moral ta postopek praviloma veljati za 
imenovanje vseh izvršnih direktorjev agencij; 

Preprečevanje goljufij

 53. poziva agencije, naj si aktivneje prizadevajo za odkrivanje in preprečevanje goljufij ter 
točno in redno poročajo o teh dejavnostih; poudarja, da bi bilo treba formalizirati in 
okrepiti vlogo, ki jo ima Evropski urad za boj proti goljufijam v agencijah, ter povečati 
njeno vidnost;

Sistem opozarjanja

 54. meni, da bi morala Komisija, kadar resno sumi, da bo neka agencija sprejela odločitev 
ali začela izvajati dejavnost, ki ni v skladu z njeno nalogo, krši pravo Unije ali je v 
očitnem nasprotju s cilji politike Unije, o tem nemudoma obvestiti Parlament in Svet, da 
lahko slednja ustrezno ukrepata;

IV. SKUPNI IZZIVI GLEDE KADROVSKIH VIROV

Postopki zaposlovanja

 55. poziva agencije, naj sprejmejo potrebne ukrepe, da bi povečale objektivnost in 
preglednost postopkov zaposlovanja; pravzaprav ugotavlja, da se v več agencijah 
pojavljajo napake v postopkih izbora osebja, zaradi katerih je ogrožena preglednost teh 
postopkov in/ali ki kršijo načelo enake obravnave pri uporabi merila o izpolnjevanju 
pogojev; potrjuje zlasti, da je Računsko sodišče že večkrat poročalo o naslednjih 
pomanjkljivostih:

- ni dokazil o tem, ali so bila izbirna merila in prag za povabilo kandidatov na pisni 
preizkus znanja/razgovor določena pred začetkom postopka ocenjevanja,

- dokumentacija o postopkih zaposlovanja je nepopolna,
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- neenaka obravnava notranjih/zunanjih kandidatov v postopku zaposlovanja,
- omejena konkurenca; 

meni, da te pomanjkljivosti agencijam onemogočajo, da bi se odzvale na morebitne 
obdolžitve, da so bile odločitve o zaposlitvi osebja samovoljne, sprejele ustrezne 
odločitve o popravi napak in  povečale zaupanje državljanov Unije v postopek 
zaposlovanja agencij; 

 56. pozdravlja pobudo agencije CEDEFOP v letu 2010 za spletno orodje za zaposlovanje 
RECON – spletno zaposlovanje, ki bo centru pomagalo pospešiti postopek zaposlovanja 
ter izboljšati njegovo učinkovitost in preglednost; poziva vse agencije, naj sledijo temu 
zgledu; 

 57. meni, da je vsako leto nekaj zaposlenih, vključno z direktorji, ki zamenjajo agencijo; 
poziva Komisijo, naj Parlamentu zagotovi razpredelnico vseh uslužbencih, zlasti 
direktorjev in oseb na vodstvenih položajih, ki so od leta 2008 zamenjali delovno mesto 
in prešli iz ene agencije v drugo;

 58. poziva Komisijo, naj Parlamentu zagotovi natančno razpredelnico meril, ki se 
uporabljajo za zagotavljanje neodvisnosti, nepristranskosti in primerne kvalifikacije 
zaposlenega osebja, vključno z merili, katerih namen je zaustaviti ali preprečiti 
navzkrižje interesov, ter naj uporabi odvračilne sankcije v primerih, ko so bile 
ugotovljene kakršne koli nepravilnosti;

Zaupne naloge začasnih uslužbencev

 59. ponovno poziva agencije, naj zagotovijo, da se naloge zaupne narave ne dodeljujejo 
začasnim uslužbencem, zavedajoč se, da se ti zaposlujejo v okviru kadrovskega načrta; 
obžaluje, da so agencije v nekaterih primerih namensko najele začasno osebje, ki izvaja 
naloge zaupne narave ali ima dostop do zaupnih informacij; poudarja tveganje za 
morebitne varnostne kršitve, povezane z dostopom začasnega osebja do zaupnih 
informacij ali njihovim nepoznavanjem postopkov, ki jih je treba izvesti, ali dejansko 
navzkrižje interesov;

V. IZZIVI GLEDE SISTEMOV NOTRANJE KONTROLE

 60. spodbuja agencije, naj še nadalje izboljšujejo sisteme notranje kontrole, da podprejo 
izjave o zanesljivosti svojih direktorjev; poleg tega poudarja, da je za agencije 
pomembna učinkovita vzpostavitev funkcije upravljanja tveganja, da bi beležile 
tveganja in oblikovale načrte za blažilne ukrepe;

Služba za notranjo revizijo

 61. meni, da je napaka v zakonodaji, ki velja za agencije, to da je upoštevanje ugotovitev in 
priporočil službe za notranjo revizijo odvisno od dobre volje direktorjev agencij in 
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njihovih upravnih odborov; poudarja tudi, da je direktorjem agencij prepuščeno, ali 
bodo organ za podelitev razrešnice obvestili o delu in ugotovitvah te službe, ne da bi ta 
imela možnost Parlamentu neposredno poročati o zanesljivosti informacij, ki jih 
pošiljajo agencije; zato sozakonodajalca opozarja na to težavo in ju poziva, naj to 
napako odpravita pri razpravah o spremembi finančne uredbe;

 62. meni, da je vloga službe za notranjo revizijo kot notranjega revizorja decentraliziranih 
agencij bistvena; poudarja predvsem, da ta služba izdaja neodvisna mnenja o kakovosti 
sistemov upravljanja in kontrole ter podaja priporočila za izboljšanje pogojev izvajanja 
dejavnosti in za spodbujanje dobrega finančnega poslovodenja agencij;

 63. zato poziva upravne odbore agencij, naj priporočila službe za notranjo revizijo dosledno 
upoštevajo, da bi lahko hitro odpravili ugotovljene napake ter pred organom za 
podelitev razrešnice utemeljili zavrnitve in zamude pri izvajanju njenih priporočil;

VI. IZZIVI GLEDE SISTEMOV ZUNANJE KONTROLE

Revizije Računskega sodišča v agencijah Unije

 64. ugotavlja, da sta služba za notranjo revizijo in v veliki meri Računsko sodišče v vlogi 
svetovalcev agencij in izdajata zanje priporočila za odpravo pomanjkljivosti, ki niso 
javna; je resno zaskrbljen, ker nobeden od revizijskih organov ne izvaja nadzora nad 
agencijami, ki bi se odražal v javnem dokumentu; se sprašuje, ali služba za notranjo 
revizijo in Računsko sodišče notranje podpirata agencije, da bi odpravile težave, in kdo 
ju nadzira z javnimi analizami in poročili; zato poziva k jasnemu razločevanju nalog 
službe za notranjo revizijo in Računskega sodišča; 

 65. zato poziva Računsko sodišče, naj resno in nepristransko izvaja naloge nadzora in 
revizij agencij ter svoje ugotovitve in priporočila odrazi v javnih letnih ali posebnih 
poročilih, da bi lahko Parlament v celoti opravil svojo nalogo podelitve razrešnice in bi 
javnost vedela, kako se agencije upravljajo in katere napake so bile ugotovljene; 

 66. poleg tega poziva Računsko sodišče, naj pri postopkih revizije agencij zagotovi, da 
bodo te pri pripravi in objavi razpisov ter oceni in upravljanju pogodb docela upoštevale 
načelo čim večje in odprte konkurence ter načelo stroškovne učinkovitosti; Računsko 
sodišče tudi poziva, naj preveri dejanski promet podjetij, s katerimi agencije sklepajo 
pogodbe, da zagotovi, da promet ni povezan s spremembami v uradnem imenu 
pogodbenika;

Poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih: napake in pomanjkljivosti

 67. ponovno opozarja, da je organ za podelitev razrešnice v predhodnih razrešnicah za 
agencije zaprosil Računsko sodišče za nadaljnje informacije o:
- učinkovitosti sistemov notranje kontrole posamezne agencije,

- morebitnemu navzkrižju interesov v agencijah,
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- oceni letnega poročila o dejavnostih posamezne agencije,
- uspešnosti agencij;

 68. je resno zaskrbljen, ker poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih za 
leto 2010 vključujejo pol manj informacij kot v preteklih letih (leta 2010: 38 
komentarjev za 24 agencij, leta 2009:  69 komentarjev za 22 agencij in leta 2008:  69 
komentarjev za 23 agencij) in ker večina komentarjev Računskega sodišča o poročilih 
za leto 2010 vključujejo le splošne izjave, ne pa podrobnih informacij in ugotovitev; se 
boji, da Računsko sodišče ni delovalo kot neodvisen nadzorni organ in je ravnalo v 
nasprotju z interesi Unije in pravico evropskih državljanov, da so obveščeni o tem, kako 
se troši njihov denar in kako se upravljajo agencije; pri tem opozarja, da agencije služijo 
javnemu interesu in bi morale odgovarjati državljanom, interesu katerih naj bi služile; 

 69. poleg tega opozarja, da Računsko sodišče v svojih poročilih o agencijah za proračunsko 
leto 2010 ni poročalo o ravni proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2009 v leto 2010, 
ali tistih, ki so bile razveljavljene, niti za agencije ECHA, EEA, EMSA in CEPOL; 
meni, da je ta napaka nedopustna;

Dve posebni poročili Računskega sodišča: načrtovano, ki ni bilo pripravljeno, in drugo, ki je 
predvidno za leto 2012 
 70. je resno zaskrbljen, da posebni poročili o agencijah, ki naj bi obravnavali a) primerjalno 

analizo stroškov agencij Unije in b) navzkrižje interesov pri upravljanju agencij, kljub 
informacijam Računskega sodišča v letnem delovnem programu in vztrajnim zahtevam 
Parlamenta, ki je nenazadnje ena od evropskih zainteresiranih strani, še vedno nista 
pripravljeni ali na razpolago; ugotavlja, da je Računsko sodišče posebno poročilo o 
primerjalni analizi stroškov agencij sprva načrtovalo za oktober 2011, vendar še vedno 
ni bilo izdano, in da je njegov predstavnik pred Odborom za proračunski nadzor ustno 
izjavil, da se pripravlja njegov 17. osnutek, vendar Parlament kljub vztrajnim zahtevam 
doslej še ni prejel končnega poročila ali osnutka; se boji, da Računsko sodišče v teh 
okoliščinah ne bo pravočasno izdalo poročila o „upravljanju navzkrižja interesov” in/ali 
da to ne bo odražalo dejanskega stanja. 

 71. ponovno poziva Računsko sodišče, naj organu za podelitev razrešnice čim prej zagotovi 
poročilo o primerjalni analizi stroškov agencij Unije, takšno, kakršno je, in Parlamentu 
tako omogoči, da ga upošteva za razrešnice za leto 2010, ter naj v določenem roku izda 
zanesljivo in celovito poročilo o upravljanju navzkrižja interesov v agencijah Unije;

Zunanje izvajanje revizij Računskega sodišča v agencijah Unije

72. meni, da je treba revizorje iz zasebnega sektorja vključiti v zunanje revizije 
računovodskih izkazov agencij, da bi morala izbor in imenovanje zasebnih revizorjev 
potekati v skladu z veljavnimi pravili, tudi tistimi o preglednih javnih naročilih, in da je 
treba uporabiti ustrezne mehanizme kontrole, da bi ugotavljanje zakonitosti in 
pravilnosti prihodkov in izdatkov ter zanesljivosti računovodskih izkazov agencij 
potekalo v skladu z zahtevanimi standardi; meni tudi, da mora Računsko sodišče še 
naprej v celoti odgovarjati za nekatere vidike teh eksternaliziranih revizij, vključno s 
sporočanimi izsledki revizij, ter voditi vse potrebne upravne postopke in postopke 
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javnih poročil in jih financirati s svojim proračunom, ne da bi zahtevalo dodatnega, saj 
je ta naloga v njegovi pristojnosti; poleg tega zaradi sedanje krize ni na voljo dodatnih 
sredstev za izvedbo nalog, za katere je pristojna ena od institucij Unij, v tem primeru 
Računsko sodišče;

73. poziva Računsko sodišče, naj pri sklepanju pogodb z neodvisnimi revizorji za agencije 
preprečuje morebitna navzkrižja interesov;

 74. meni, da morata neodvisni revizor in Računsko sodišče ob uporabi zunanjega izvajanja 
nemudoma objaviti poročilo neodvisnih revizorjev; zato Parlament od Računskega 
sodišča zahteva, da se v pogodbi z vsakokratnim neodvisnim pogodbenikom vzdrži 
uporabe klavzule o zaupnosti glede objave poročil v obliki, kot jih je pripravil neodvisni 
pogodbenik; hkrati mora Računsko sodišče prevzeti odgovornost za to neodvisno 
revizijo in ustrezno ravnati;

VII. UPRAVLJANJE AGENCIJ

Upravni odbor 

 75. ugotavlja, da lahko velikost upravnega odbora nekaterih agencij in velike spremembe v 
njegovi sestavi povzročijo, da postane ta organ odločanja neučinkovit; zato 
medinstitucionalno delovno skupino za agencije poziva k obravnavi tega vprašanja; 
predlaga tudi, da se preuči možnost združitve upravnih odborov agencij, ki delujejo na 
sorodnih področjih, in tako zmanjšajo stroški sestankov;

Administrativna podpora

 76. agencije tudi poziva, naj pri obravnavi možnosti za čim bolj učinkovite uporabe 
administrativne podpore razmislijo o naslednjih možnostih:

- združitvi manjših in v razvoj usmerjenih agencij, da se ustvarijo prihranki in ukine 
in/ali prepreči prekrivanje ciljev ter nadaljnja poraba proračuna Unije;

- skupnih storitvah agencij, ki so si blizu po lokaciji ali tematskem področju; v tem 
oziru odobrava pobudo agencije EMSA in Skupnosti za nadzor ribištva, da si 
delita funkcijo notranje revizije; vendar meni, da je to šele začetek, ki bi se moral 
nadaljevati s prestrukturiranjem in združevanjem, ki bo veljalo za vse agencije;

 77. poziva Komisijo, naj nemudoma opravi oceno za vse agencije, da odkrije primere 
nepotrebnega prekrivanja dejavnosti in preuči možnost združitve nekaterih agencij, ter 
naj Parlament o tem seznani najkasneje do 15. julija 2012; 

 78. izrecno poziva Komisijo in Svet, naj upoštevata dejanske potrebe posameznih agencij 
ter nujnost varčne uporabe denarja davkoplačevalcev Unije v teh časih finančne in 
gospodarske krize in naj ne upoštevata interesov nekaterih držav članic, ki bi želele 
imeti agencijo v svoji državi zaradi interesov, ki se ne skladajo z javnim interesom 
Unije. 
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Disciplinski postopek

 79. ponovno opozarja, da Parlament agencije že od svoje resolucije o razrešnici v letu 2006 
poziva, naj razmislijo o vzpostavitvi medagencijskega disciplinskega odbora, ki bi 
disciplinske ukrepe vse do izključitve sprejemal nepristransko; ugotavlja, da se pri 
uresničevanju tega projekta pojavljajo težave; poziva agencijo, pristojno za koordinacijo 
mreže agencij, naj vzpostavi mrežo uslužbencev, ki bodo v primernem razredu, da lahko 
postanejo nepristranski člani disciplinskega odbora;

VIII. RAZMISLEK O AGENCIJAH: SKUPNI PRISTOP

 80. pozdravlja potekajoče delo medinstitucionalne delovne skupine za agencije, katerega 
cilj je pregledati vlogo in položaj decentraliziranih agencij v institucionalnem okolju 
Unije ter ustanovitev, strukturo in delovanje teh agencij skupaj s finančnimi, 
proračunskimi, nadzornimi in upravljavskimi vprašanji; od delovne skupine zahteva, da 
hitro izoblikuje zadovoljiv skupni pristop Parlamenta, Sveta in Komisije do agencij;

 81. meni, da se ob dejavnostih in rezultatih nekaterih agencij poraja dvom v njihovo 
resnično dodano vrednost za cilje Unije; meni, da veliko število poročil in dokumentov 
ter drugih podobnih rezultatov, na primer tisti Evropske agencije za okolje (EEA) in 
drugih, ne prispevajo nič bistvenega, inovativnega in praktičnega k ciljem in delu Unije; 
ugotavlja tudi, da so bili rezultati Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) v letu 
2010 precej skopi; zato poziva Komisijo, Svet in Računsko sodišče, naj nemudoma 
poročata o dejanski dodani vrednosti dejavnosti agencij in se pri tem osredotočijo 
predvsem, vendar ne izključno na agencije CEDEFOP, EEA, EIGE in EUROFOUND; 

 82. nazadnje ugotavlja, da je treba zlasti v teh časih krize resno in hitro preučiti resnično 
dodano vrednost agencij, da se prepreči kakršna koli neobvezna in nepotrebna poraba in 
tako ustrezno odzove le na nujne potrebe Unije in njenih državljanov ter na njihove 
bojazni in zahteve po zaupanju v naše institucije; poudarja, da Unija in njene države 
članice ne morejo zahtevati od državljanov Unije, naj ustvarjajo prihranke, ne da bi jih 
ustvarjale tudi same; poziva k pravičnosti v zvezi z večjimi prihranki, ki naj bi jih 
ustvarili organi Unije, vključno z agencijami, prihranki, ki se zahtevajo tudi od 
državljanov, ki so davkoplačevalci in prispevajo v proračun Unije; 

o
o o

83. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje agencijam, ki so vključene v 
postopek podelitve razrešnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.


