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Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa Komisję, aby wstrzymała 

zwiększanie budŜetów agencji, a nawet 

rozwaŜyła moŜliwość zmniejszenia wkładu 

Unii w ich budŜety, zwłaszcza jeśli chodzi 
o agencje zajmujące się głównie 
badaniami; wzywa takŜe agencje do 

ograniczenia kosztów bieŜących 

i ogólnych, między innymi poprzez 

połączenie agencji wykonujących podobne 

lub pokrywające się zadania, lub mających 

wiele lokalizacji, oraz do wprowadzenia 

mechanizmów jasno pokazujących 

wykorzystanie i rozliczenie kaŜdego EUR 

oraz do znacznych oszczędności środków 

unijnych; 

3. wzywa Komisję, aby wstrzymała 

zwiększanie budŜetów agencji, a nawet 

rozwaŜyła moŜliwość zmniejszenia wkładu 

Unii w ich budŜety; wzywa takŜe agencje 

do ograniczenia kosztów bieŜących 

i ogólnych, między innymi poprzez 

połączenie agencji wykonujących podobne 

lub pokrywające się zadania, lub mających 

wiele lokalizacji, oraz do wprowadzenia 

mechanizmów jasno pokazujących 

wykorzystanie i rozliczenie kaŜdego EUR 

oraz do znacznych oszczędności środków 

unijnych; 
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5. zauwaŜa, Ŝe niektóre agencje mają 

trudności z terminowym wykonaniem 

swoich budŜetów oraz Ŝe środki są 

przyznawane na przedsięwzięcia, które nie 

są powiązane z rokiem budŜetowym; 
wyraŜa swoje niezadowolenie w związku 

z tym, Ŝe znaczne środki budŜetowe są 

przydzielane pod koniec roku 

budŜetowego; uwaŜa, Ŝe moŜe to 

wskazywać na to, Ŝe środki unijne są 

w niektórych przypadkach 

wykorzystywane niepotrzebnie; wzywa 

Trybunał Obrachunkowy, 

a w szczególności same agencje, do 

dostarczenia dodatkowych informacji 

i uzasadnienia – dotyczy to takich agencji 

jak CEDEFOP, Wspólnotowy Urząd 

Ochrony Odmian Roślin (CPVO), EFSA, 

EMSA, Europejska Agencja 

ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA), Europejska Agencja Kolejowa 
(ERA), Eurojust i Agencja Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), 

które wydały ponad 25% swoich środków 

budŜetowych w ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy 2010 r., a takŜe takich agencji jak 

CEPOL, CPVO, FRONTEX i, ponownie, 

EMSA, które stale wykazują wysoki 

odsetek przenoszonych środków, które 

naleŜy anulować; 

5. zauwaŜa, Ŝe niektóre agencje mają 

trudności z terminowym wykonaniem 

swoich budŜetów oraz Ŝe środki są 

przyznawane na przedsięwzięcia, które nie 

są powiązane z rokiem budŜetowym; 
wyraŜa swoje zaniepokojenie w związku 

z tym, Ŝe znaczne środki budŜetowe są 

przydzielane pod koniec roku 

budŜetowego; uwaŜa, Ŝe moŜe to 

wskazywać na to, Ŝe środki unijne są 

w niektórych przypadkach 

wykorzystywane niepotrzebnie; wzywa 

Trybunał Obrachunkowy, 

a w szczególności same agencje, do 

dostarczenia dodatkowych informacji 

i uzasadnienia – dotyczy to takich agencji 

jak CEDEFOP, Wspólnotowy Urząd 

Ochrony Odmian Roślin (CPVO), EFSA, 

EMSA, Europejska Agencja 

ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA), Europejska Agencja Kolejowa 
(ERA), Eurojust i Agencja Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), 

które wydały ponad 25% swoich środków 

budŜetowych w ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy 2010 r., a takŜe takich agencji jak 

CEPOL, CPVO, FRONTEX i, ponownie, 

EMSA, które stale wykazują wysoki 

odsetek przenoszonych środków, które 

naleŜy anulować; 
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6. wyraŜa swoje niezadowolenie 
w związku z tym, Ŝe w przypadku takich 

agencji jak ECHA, ENISA, ERA, 

EUROFOUND, FRA, CEPOL, EU-OSHA, 

EFSA, Eurojust, Europejskie Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC), FRONTEX, UHRW, wskaźnik 

kwot narosłych w porównaniu do 

przeniesionych środków w 2010 r. był 

niŜszy niŜ 50%; wzywa wymienione 

agencje do przedstawienia dodatkowych 

informacji i uzasadnienia, poniewaŜ 

przedstawione dane wskazują, Ŝe ponad 

połowa przeniesionych środków jest 

powiązana z działaniami podjętymi 

w kolejnym roku, co w przypadku braku 

uzasadnienia stanowi naruszenie zasady 

jednoroczności; 

6. wyraŜa swoje zaniepokojenie w związku 

z tym, Ŝe w przypadku takich agencji jak 

ECHA, ENISA, ERA, EUROFOUND, 

FRA, CEPOL, EU-OSHA, EFSA, 

Eurojust, Europejskie Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC), FRONTEX, UHRW, wskaźnik 

kwot narosłych w porównaniu do 

przeniesionych środków w 2010 r. był 

niŜszy niŜ 50%; wzywa wymienione 

agencje do przedstawienia dodatkowych 

informacji i uzasadnienia, poniewaŜ 

przedstawione dane wskazują, Ŝe ponad 

połowa przeniesionych środków jest 

powiązana z działaniami podjętymi 

w kolejnym roku, co w przypadku braku 

uzasadnienia stanowi naruszenie zasady 

jednoroczności; 
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46. wyraŜa ubolewanie, Ŝe informacje 
przedłoŜone przez agencje w 
sprawozdaniach dotyczących art. 96 
pochodzą od agencji i Ŝe w związku z tym 
nie moŜna w pełni potwierdzić 
precyzyjności ich oświadczeń oraz przyjąć 
za pewnik; w związku z tym wzywa 
międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. 
agencji regulacyjnych do rozpatrzenia 
zawarcia przepisu w sprawie utworzenia i 
wdroŜenia mechanizmu weryfikacji 
dotyczącego informacji przedkładanych 
przez agencje w sprawozdaniach w 
sprawie art. 96, aby umoŜliwić organowi 
udzielającemu absolutorium uzyskanie 
pewności co do prawdziwości 
otrzymanych informacji oraz sumiennego 
przestrzegania uwag i zaleceń 
sformułowanych przez Parlament w 
poprzednich rezolucjach w sprawie 
udzielenia absolutorium; 

skreślony 

Or. en 
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52. wzywa agencje do przyjęcia 

skutecznych procesów, które w naleŜyty 

sposób uwzględniają zarzuty o konflikt 

interesów w agencjach lub zarządzie, 
zwłaszcza w Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Lotniczego, Europejskiej 
Agencji Środowiska i Europejskim 
Urzędzie ds. Bezpieczeństwa śywności; 

52. wzywa agencje do przyjęcia 

skutecznych procesów, które w naleŜyty 

sposób uwzględniają zarzuty o konflikt 

interesów w agencjach lub zarządzie; 

Or. en 
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84. obawia się, Ŝe pomimo informacji 

przedłoŜonych przez Trybunał 

Obrachunkowy w jego rocznym programie 

prac na 2011 r. oraz ponawianych 

wniosków Parlamentu sprawozdanie 

specjalne dotyczące analizy kosztów 

agencji nie zostało dotychczas 

przedstawione; stwierdza, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy podejmował wysiłki w celu 

udzielenia Parlamentowi informacji na 

temat analizy kosztów agencji; jest jednak 
zaskoczony tym, Ŝe w dniu 15 lutego 2012 

r. przewodniczący Trybunału 

Obrachunkowego przesłał do 

przewodniczącego Parlamentu pismo wraz 

z załącznikiem, w którym to piśmie 

zasadniczo stwierdził, Ŝe załącznik ten (i) 
nie jest sprawozdaniem specjalnym 

w sprawie analizy kosztów agencji, (ii) ma 

charakter niepubliczny oraz (iii) nadaje się 

do wykorzystania na potrzeby udzielenia 

absolutorium za 2011 r., mimo Ŝe dane 

zawarte w załączniku obejmują lata 2008–

2010; wzywa Trybunał Obrachunkowy do 

wzmoŜenia prac zmierzających do 

przedstawienia Parlamentowi i opinii 

publicznej specjalnego sprawozdania w 

sprawie analizy kosztów agencji zgodnie z 

profesjonalnymi standardami kontroli; 

84. obawia się, Ŝe pomimo informacji 

przedłoŜonych przez Trybunał 

Obrachunkowy w jego rocznym programie 

prac na 2011 r. oraz ponawianych 

wniosków Parlamentu sprawozdanie 

specjalne dotyczące analizy kosztów 

agencji nie zostało dotychczas 

przedstawione; stwierdza, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy podejmował wysiłki w celu 

udzielenia Parlamentowi informacji na 

temat analizy kosztów agencji; przyjmuje 
do wiadomości, Ŝe w dniu 15 lutego 2012 

r. przewodniczący Trybunału 

Obrachunkowego przesłał do 

przewodniczącego Parlamentu pismo wraz 

z załącznikiem, w którym to piśmie 

zasadniczo stwierdził, Ŝe załącznik ten (i) 
nie jest sprawozdaniem specjalnym 

w sprawie analizy kosztów agencji, (ii) ma 

charakter niepubliczny oraz (iii) nadaje się 

do wykorzystania na potrzeby udzielenia 

absolutorium za 2011 r., mimo Ŝe dane 

zawarte w załączniku obejmują lata 2008–

2010; wzywa Trybunał Obrachunkowy do 

wzmoŜenia prac zmierzających do 

przedstawienia Parlamentowi i opinii 

publicznej specjalnego sprawozdania w 

sprawie analizy kosztów agencji zgodnie z 

profesjonalnymi standardami kontroli; 

Or. en 
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87. wzywa Trybunał Obrachunkowy do 
zapobiegania jakimkolwiek konfliktom 
interesów podczas wykonywania 
niezaleŜnego audytu agencji; 

skreślony 

Or. en 
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– połączenie mniejszych agencji oraz 
agencji badawczych w celu uzyskania 

oszczędności oraz uniknięcia nakładania 

się na siebie celów oraz zapobieŜenia 

dalszemu wydatkowaniu budŜetu Unii; 

połączenie mniejszych agencji w celu 

uzyskania oszczędności oraz uniknięcia 

nakładania się na siebie celów oraz 

zapobieŜenia dalszemu wydatkowaniu 

budŜetu Unii; 

Or. en 

 

 


