
15. felszólítja az ügynökségeket az adott terület kulcsszereplőivel való fokozottabb együttműködésre és
összehasonlító teljesítményértékelésük (benchmarking) javítására; kéri a Bizottságot az általa szükségesnek
ítélt olyan eszközök elfogadására, amelyek segítik az ügynökségeket abban, hogy javítsák hírnevüket és meg-
erősítsék tevékenységeik láthatóságát;

16. felszólítja a Bizottságot, tegyen javaslatot az ügynökségek által készítendő éves jelentések formátumá-
nak összehangolására, és fejlesszen ki teljesítménymutatókat, amelyek segítségével az ügynökségek hatékony-
sága összehasonlíthatóvá válik;

17. felszólítja az ügynökségeket, hogy minden év elején határozzanak meg mutatókat, amelyek alapján
teljesítményük mérhető lesz;

18. felszólítja az ügynökségeket, hogy a reális tervezés és a kitűzött célok végrehajtása érdekében foko-
zottabban alkalmazzák a SMART célokat;

19. egyetért abban a Számvevőszékkel, hogy a Bizottság felelősséggel tartozik az ügynökségek (pénz)
gazdálkodásáért; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ellenőrizze, illetve ahol szükséges irányítsa és segítse a
különböző ügynökségek vezetőségét, különösen a pályázati eljárások megfelelő alkalmazása, a felvételi eljá-
rások átláthatósága, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (alulköltés és az túlzott költségvetés)vonat-
kozásában és, és leginkább az integrált belső ellenőrzési keretre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazá-
sában;

20. úgy véli, hogy az ügynökségeknek munkaprogramjukban operatív és mérhető módon kell kifejezni
tevékenységüket, és kellő figyelmet kell fordítaniuk a Bizottság belső ellenőrzési szabványaira;

Egyedi észrevételek

21. megjegyzi, hogy a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtását a kötelezettségvállalások ala-
csony aránya (70%) és jelentős átviteli arány (átlagosan több mint 40%, de a működési kiadások tekintetében
80%) jellemezte, és hogy ez a helyzet részben azokkal a problémákkal áll összefüggésben, amelyek az Ügy-
nökség működésének kezdeti időszakában jelentkeztek, valamint azzal, hogy az Ügynökség csak 2005
második félévében vált operatívvá;

22. megállapítja, hogy nem vezették be a tevékenységalapú irányítást, holott az Ügynökség pénzügyi
szabályzata – az általános költségvetésre alkalmazottaknak megfelelően – ezt írja elő az ellenőrzés teljesítmé-
nyének javítása céljából.

P6_TA(2007)0128

Fizetési szolgáltatások a belső piacon ***I

Az Európai Parlament 2007. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a belső piaci fizetési szolgáltatások-
ról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parla-
menti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0603 – C6-0411/2005 –

2005/0245(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0603) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikkének (2) bekezdése első és harmadik
mondatára, valamint 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez
(C6-0411/2005),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott munkacsoport elnöke által a Parlament
elnökének küldött 2007. március 1-jei levélre, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések tárgyában, külö-
nös tekintettel a SWIFT-rendszer működéséhez kapcsolódó kérdésekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0298/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TC1-COD(2005)0245

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. április 24-én került elfogadásra a
belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a
2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló

2007/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(Mivel a Parlament és a Tanács között megállapodás született, a Parlament álláspontja első olvasatban a végső jog-
alkotási aktusnak, a 2007/64/EK irányelvnek felel meg.)

P6_TA(2007)0129

A burgonyakeményítő-gyártási kvótarendszer létrehozása *

Az Európai Parlament 2007. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a burgonyakeményítő-gyártási kvó-
tarendszer létrehozásáról szóló 1868/94/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre

irányuló javaslatról (COM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0827) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0046/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0137/2007),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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