
15. wzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odnie-
sieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za
niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności;

16. wzywa Komisję do przedstawienia propozycji zharmonizowania formatu dorocznych sprawozdań
agencji w celu opracowania wskaźników wydajności, pozwalających na porównanie efektywności agencji;

17. zachęca agencje do przedstawiania na początku roku wskaźników wydajności służących do ich
oceny;

18. zachęca agencje do szerszego stosowania celów SMART, co powinno prowadzić do bardziej realis-
tycznego planowania i wykonywania zadań;

19. zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że Komisja również ponosi odpowiedzialność za zarzą-
dzanie (finansowe) agencjami; w związku z tym wzywa Komisję do nadzorowania, a w razie potrzeby do
kierowania zarządzaniem różnych agencji oraz wspomagania go, szczególnie w odniesieniu do właściwego
stosowania procedur przetargowych, przejrzystości procedur zatrudnienia, należytego zarządzania finansami
(niepełne wykorzystanie środków i przekroczenie budżetu) oraz – co najważniejsze – właściwego stosowa-
nia przepisów dotyczących ram kontroli wewnętrznej;

20. uważa, że programy pracy agencji powinny przedstawiać ich wkład pod względem wykonanych
zadań i w wymierny sposób oraz że należy zwrócić dostateczną uwagę na standardy kontroli wewnętrznej
opracowane przez Komisję;

Uwagi szczegółowe

21. zauważa, że wykonanie budżetu za rok budżetowy 2005 cechował niski poziom środków na zobo-
wiązania (70%) i znaczący wskaźnik przeniesienia środków (ponad 40% ogółem, a prawie 80% środków na
działania operacyjne) oraz że sytuacja ta została częściowo spowodowana problemami ściśle związanymi z
okresem rozpoczęcia działalności przez Agencję oraz faktem, że Agencja faktycznie rozpoczęła działalność
dopiero w drugiej połowie 2005 r.;

22. zauważa, że nie wdrożono zarządzania w oparciu o działania, mimo że jego wprowadzenie przewi-
dziano w przepisach finansowych Agencji, zgodnie z modelem zastosowanym do budżetu ogólnego, z
myślą o lepszym monitorowaniu wyników.

P6_TA(2007)0128

Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach
rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE (COM(2005)

0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245 (COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0603) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2, jak również art. 47 ust. 2, pierwsze i trzecie zdanie oraz art. 95 traktatu
WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0411/2005),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając list przesłany przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego dnia 1 marca 2007 r. przez
przewodniczącego grupy roboczej ustanowionej przez art. 29 dyrektywy 95/46/WE, dotyczący kwestii
związanych z ochroną danych, w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu SWIFT'

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrz-
nego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Prawnej (A6-0298/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC1-COD(2005)0245

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 kwietnia 2007 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatni-
czych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE

i 2006/48/WE i uchylającej dyrektywę 97/5/WE

(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania jest zgodne
z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego dyrektywy 2007/64/WE.)

P6_TA(2007)0129

System kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające
system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (COM(2006)0827 — C6-0046/2007 — 2006/0268

(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0827) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0046/
2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0137/2007),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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