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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

Források kezelése 

1. ismételten hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés hatékony végrehajtásának 

szavatolása érdekében az évenkéntiség egyike a három számviteli alapelvnek 

(egységesség, évenkéntiség és egyensúly); megállapítja, hogy a decentralizált 

ügynökségek nem minden esetben tartják be maradéktalanul ezen elvet;  

2. rámutat arra, hogy bizonyos esetekben a belső tervezés fejlesztésre szorul, ami 

szükségessé teszi az ügynökségek számára, hogy törekedjenek fejlettebb eljárások 

kidolgozására; elismeri ugyanakkor, hogy bizonyos körülmények között és megfelelő 

indokolás mellett (pl. nem volt lehetőség a kifizetések elszámolására a szerződés évében) 

erről átlátható módon említést kell tenni a vonatkozó számvevőszéki jelentésben; 

álláspontja szerint csak ebben az esetben végezhető el annak valódi értékelése, hogy az 

áthozott összegek mértéke túl magas volt-e vagy sem; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson további iránymutatásokat az ügynökségeknek az 

Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság által 2012 júliusában elfogadott 

közös megközelítésnek megfelelően; 

Humánerőforrás 

4. emlékeztet rá, hogy az e bizottság illetékességi körébe tartozó számos ügynökségnek 

problémái voltak a személyzet felvételével és a kiválasztási eljárásokkal; tudatában van 

annak, hogy az egyes ügynökségeknek saját szabályzatuk, eljárásaik és szakmai 

politikájuk van a személyzeti szabályzatnak megfelelően; 

5. fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy meg kellene határozni azon bevált gyakorlatok 

körét, amelyek iránymutatást adhatnak az ügynökségeknek; úgy véli továbbá, hogy az 

eljárások közös megközelítés által javasolt egyszerűsítése hozzájárulhatna ahhoz, hogy 

segítséget nyújtson az ügynökségeknek eljárásaik javításához; rámutat arra, hogy az 

igazságos és átlátható személyzeti felvétel hozzájárul minden egyes uniós intézmény és 

szerv jó hírnevéhez; 

6. utal a személyzeti politikai tervek mint a hosszú távú személyzeti tervezés értékes 

eszközeinek jól bevált gyakorlatára; egyre aggasztóbbnak találja, hogy az éves 

költségvetési eljárás során az Európai Bizottság törli az elfogadott személyzeti politikai 

terveket; felhívja a Bizottságot, hogy tanúsítson önmérsékletet e tekintetben; 

Együttes nyilatkozat és közös megközelítés 

7. sürgeti valamennyi intézményt, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a 2012 júliusában 

elfogadott közös megközelítés végrehajtására, amely biztosítja a lehető legjobb működési 
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módot a decentralizált ügynökségek számára; 

8. felhívja a figyelmet az Európai Bizottság által 2012. december 19-én elfogadott 

ütemtervre – mely „Az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az Európai 

Bizottságnak a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatában és közös 

megközelítésében” foglalt európai parlamenti kérésnek megfelelő nyomon követést jelenti 

–, amelynek az a célja, hogy javítsa az ügynökségek irányítását, hatékonyságát és 

átláthatóságát, és amely saját kezdeményezéseket is tartalmaz az összeférhetetlenségi 

esetek kezelésére; 

9. várakozással tekint az ütemterv elé, amelyet az Európai Bizottságnak 2012 végéig kell 

benyújtania; szorosan nyomon fogja követni az ütemterv végrehajtását, amelynek a 

decentralizált ügynökségekkel együttműködésben kell zajlania. 
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