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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че през 2005 г. Комисията предложи междуинституционално 
споразумение с цел създаване на хоризонтална рамка за създаване, структура, начин 
на функциониране, оценка и контрол на европейските регулаторни агенции;

2. отбелязва, че въпреки общата подкрепа от страна на Парламента преговорите със 
Съвета относно този проект за споразумение влязоха в период на застой през 2006 
г., тъй като бяха изразени съмнения относно юридическата целесъобразност на едно 
междуинституционално споразумение;

3. изразява съгласие, че създаването на агенции не е било съпровождано от едно общо 
виждане относно ролята на агенциите в ЕС и че отсъствието на такова виждане е 
затруднило ефективната дейност на агенциите;

4. Подчертава, че значението на агенциите в административната рамка на ЕС изисква 
разбирателство между институциите на ЕС по отношение на целта и ролята на 
агенциите – нещо, което понастоящем отсъства;

5. отбелязва намерението на Комисията, в очакване на решение относно нейното 
предложение за създаване на междуинституционална работна група по въпросите на 
бъдещото управление на агенциите, да:

 оттегли своето предложение за междуинституционално споразумение;

 извърши хоризонтална оценка на регулаторните агенции до края на 2009 г. и да 
оповести резултатите на Парламента и Съвета във възможно най-кратък срок;

 не предлага нови регулаторни агенции преди завършването на тази оценка;

 да извърши преглед на собствените си вътрешни системи, които уреждат 
отношенията с агенциите, както и на методологията за извършване на оценки на 
въздействието на агенциите;

6. изтъква, че съгласно данните, предоставени от Комисията в нейното съобщение, 
понастоящем съществуват 29 агенции, които наемат около 3800 души персонал, с 
годишен бюджет от приблизително 1,1 млрд. евро, включително принос на 
Общността от около 559 млн. евро;

7. изразява настоятелно възгледа, че процедурата по одит/освобождаване от 
отговорност трябва да бъде пропорционална на общия бюджет на агенциите; по-
специално отбелязва, че ресурсите, с които разполага Сметната палата, не са 
нараснали в съответствие с броя на агенциите през последните години;

8. повтаря изразеното в параграф 7 от своите резолюции от 22 април 2008 г. относно 
освобождаване от отговорност желание Сметната палата или друг независим одитор 
да подлага агенциите на редовни (и ad hoc) одити на изпълнението; счита, че тези 
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одити не следва да се ограничават до традиционните елементи на финансово 
управление и правилното изразходване на обществени средства, а също така да 
обхващат административната ефективност и ефикасност и да включват определяне 
на рейтинг на финансовото управление на всяка агенция;

9. изразява становището, че всички агенции следва да предоставят, съвместно с 
тяхното щатно разписание, преглед на техния постоянен и временен персонал и на 
националните експерти, съвместно с промените спрямо предходните две години;

10. обръща внимание на предстоящия специален доклад на Европейската сметна палата 
№ 5/2008 относно правилното финансово управление на агенциите, особено във 
връзка с одитите на изпълнението;

11. призовава Комисията да обедини административните функции на по-малките 
агенции с цел създаване на критична маса, необходима за задоволителното спазване 
от страна на агенциите на текущите правила относно обществените поръчки, на 
Финансовия регламент и на Правилника за служителите;

12. настоятелно призовава Комисията да предприеме критична проверка на 
бюджетните искания на агенциите, тъй като повечето агенции не оползотворяват 
изисканите фондове;

13. изисква от водещата комисия да вземе предвид гореспоменатия специален доклад 
на Сметната палата, преди да представи своя доклад в пленарно заседание;

14. предлага въпросите, които ще се обсъждат от предложената междуинституционална 
група за бъдещето управление на агенциите, да включват следното:

 необходимостта от стандартен подход между агенциите по отношение на 
представяне на техните дейности през въпросната финансова година и на 
техните отчети и доклади относно бюджетното и финансово управление;

 стандартно изискване към всички директори на агенции за изготвяне и 
подписване на декларация за достоверността и точността на отчетите, 
включително изразените, при необходимост, резерви;

 хармонизиран модел, приложим за всички агенции и децентрализирани органи 
на Общността, който прави ясни разграничения между

 годишен доклад, предназначен за широка публика, относно операциите, 
дейността и постиженията на органа;

 финансови отчети и доклад за изпълнението на бюджета;

 доклад за дейността, който следва модела на докладите за дейността, 
изготвяни от генералните директори на Комисията;

 подписана от директора на органа декларация за достоверността и точността 
на отчетите, придружена от резерви или забележки, които според него е 
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удачно да бъдат представени на вниманието на органа, отговарящ за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

 необходимостта от определяне на принципите за решаване дали и до каква 
степен таксите или плащанията следва да бъдат източник за финансиране на 
агенциите;

 необходимостта от извършване на непрекъснат преглед на потребностите на 
съществуващите агенции и от определяне на критерии, за да може да се решава 
кога една агенция е постигнала своите цели и може да бъде закрита.
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