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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че финансирането на агенциите чрез такси възлиза на общо около 
1 милиард евро годишно, което значително облекчава натиска върху бюджета на 
ЕС; счита, че финансирането чрез такси е ефективно средство за финансиране на 
дейностите на агенциите в случаите, когато бизнес моделът го допуска; отбелязва 
обаче, че са необходими предпазни мерки, за да се избегне всякакъв вид конфликт 
на интереси;

2. отбелязва, че въпреки че от гледна точка на бюджетното управление съществуват 
известни сходства между децентрализираните агенции, прилагането на 
универсален подход доказано вреди на ефикасното и ефективно управление на 
някои агенции; счита, че целта за 5-процентно намаление на служителите и 
формирането на резерв за преразпределение между агенциите са за еднократно 
приложение; отново заявява, че възнамерява да се противопостави на подобен 
подход в бъдеще;

3. счита, че решението относно местонахождението на дадена агенция е от голямо 
значение и че институциите на Съюза трябва да вземат предвид обективни 
критерии като достъпност, административни полезни взаимодействия и близост 
до заинтересованите лица, за да се постигне възможно най-доброто решение; 
очаква прерогативите на Парламента и на Съвета, като съзаконодатели на Съюза, 
да бъдат зачитани изцяло при бъдещи решения относно местоположението на 
агенциите;

4. изисква от Комисията, в съответствие с препоръките на междуинституционалната 
работна група относно ресурсите на децентрализираните агенции, бързо да 
представи оценка на агенциите с няколко места на работа, използвайки 
последователен подход за оценяване на тяхната добавена стойност, като вземе 
предвид направените разходи; призовава за предприемането на значителни мерки 
въз основа на резултатите от оценката с цел да се намали броят на агенциите с 
повече от едно място на работа, ако и когато това е целесъобразно;

5. отбелязва със загриженост, че редица агенции изпитват затруднения да привлекат 
квалифициран персонал поради неблагоприятни условия на работа и ограничения, 
дължащи се на коефициента, прилаган по отношение на заплатите; счита, че 
органите на Съюза трябва да бъдат в състояние да привличат квалифициран 
персонал, за да изпълняват своите задачи ефективно и ефикасно; призовава 
следователно за предприемане на конкретни действия за коригиране на 
коефициентите на заплатите, така че да се отразят по-добре действителните 
разходи;

6. отбелязва, че задълбоченото сътрудничество между агенциите по отношение на 
споделянето на услуги доведе до икономии, като икономиите, постигнати чрез 
създаването на общ портал за обществените поръчки; насърчава допълнително 
проучване на възможностите за споделяне на услуги между агенциите или между 
Комисията и агенциите с цел пораждане на нови полезни взаимодействия и 
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оптимизиране на съществуващите; счита, че където е приложимо, би могла да 
бъде постигната допълнителна бюджетна ефективност в областта на 
административната подкрепа и услугите по управление на съоръженията чрез 
тясно сътрудничество между близко разположени органи и агенции на Съюза;

7. счита, че демократичният надзор може да бъде засилен чрез осигуряване на 
участието на назначени от Парламента представители в заседанията на 
управителния съвет; счита, че гарантирането на най-доброто съотношение между 
качество и цена за европейските граждани, представлявани от Парламента, следва 
да бъде важен фактор в процеса на вземане на решения; отбелязва, че 
институциите на Съюза многократно се въздържаха от използването на тази 
възможност, предвидена в общия подход;

8. отбелязва, че бюджетите на агенциите следва да бъдат изготвяни съгласно 
принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, като се отчитат целите на 
всяка агенция и очакваните резултати от работата ѝ; призовава за прилагането на 
тематичен подход при изготвянето на бюджетите на децентрализираните агенции 
с цел по-добро определяне на приоритета на задачите на агенциите, 
задълбочаване на сътрудничеството и избягване на припокриване, особено по 
отношение на агенции с дейност в една и съща област на политиките;

9. отбелязва със загриженост, че някои административни изисквания са 
непропорционални за агенциите, които не са достигнали определен размер; 
очаква Комисията и Съветът да гарантират, че приложимите административни 
изисквания са съизмерни на финансовите и човешките ресурси на всички 
агенции;

10. припомня, че законодателната процедура води до изменение на първоначалното 
предложение на Комисията; отбелязва със загриженост, че актуализираните 
финансови отчети обикновено са на разположение едва в края на законодателната 
процедура, ако въобще бъдат предоставени; припомня двойната роля на 
Парламента и на Съвета в качеството им на законодателен орган и на бюджетен 
орган.
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