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IEROSINĀJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo lietu komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka 2005. gadā Komisija ierosināja noslēgt iestāžu nolīgumu, kurā būtu noteikti 
horizontālie principi attiecībā uz Eiropas regulatīvo aģentūru izveidi, struktūru, darbību, 
novērtēšanu un kontroli;

2. atzīmē, ka, neraugoties uz vispārēju Parlamenta atbalstu, ar Padomi uzsāktās sarunas par 
minēto nolīguma projektu 2006. gadā tika apturētas, jo radās šaubas, vai iestāžu nolīgums 
būtu juridiski piemērots risinājums;

3. piekrīt, ka aģentūru izveide nav saistīta ar vispārēju redzējumu par aģentūru nozīmi ES un 
ka, trūkstot šādam vispārējam redzējumam, aģentūrām ir grūtāk efektīvi strādāt;

4. uzsver, ka sakarā ar aģentūru svarīgo nozīmi ES administratīvajā struktūrā ES iestādēm ir 
vajadzīga vienota izpratne par aģentūru mērķi un nozīmi, jo pašlaik šādas izpratnes trūkst;

5. atzīmē, ka, gaidot lēmuma pieņemšanu attiecībā uz priekšlikumu izveidot iestāžu darba 
grupu, kas pievērstos aģentūru pārvaldībai nākotnē, Komisijai ir šādas ieceres:

 atsaukt savu priekšlikumu par iestāžu nolīgumu;

 līdz 2009. gada beigām veikt regulatīvo aģentūru horizontālo novērtēšanu un 
iespējami drīz ziņot par rezultātiem Parlamentam un Padomei;

 nenākt klajā ar priekšlikumiem par jaunu regulatīvo aģentūru izveidi līdz brīdim, kad 
būs pabeigta minētā novērtēšana;

 pārskatīt pašas Komisijas iekšējās sistēmas, kas regulē attiecības ar aģentūrām, un 
aģentūru ietekmes novērtējumu veikšanas metodiku;

6. norāda, ka saskaņā ar Komisijas paziņojumā sniegtajiem datiem pašlaik pastāv 
29 regulatīvās aģentūras, tajās strādā apmēram 3800 darbinieku un to gada budžets ir 
aptuveni 1100 miljoni eiro, tostarp Kopienas finansējums — aptuveni 559 miljoni eiro;

7. uzstāj, ka revīzijas / budžeta izpildes apstiprināšanas procesam ir jābūt samērīgam ar 
aģentūru kopējo budžetu; īpaši uzsver, ka Eiropas Revīzijas palātas resursi pēdējo gadu 
laikā nav palielinājušies atbilstoši aģentūru skaita pieaugumam;

8. atkārtoti uzsver, ka Parlamenta 2008. gada 22. aprīļa rezolūcijas par aģentūru budžeta 
izpildes apstiprināšanu 7. punktā ir pausta vēlme, lai Eiropas Revīzijas palāta vai cits 
neatkarīgs revidents regulāri (un pamatojoties uz ad hoc principu) novērtētu aģentūru 
darbības rezultātus; uzskata, ka jāpārbauda ne tikai ierastie finanšu pārvaldības elementi 
un publisko līdzekļu pienācīgs izmantojums, bet jāizvērtē arī administrācijas efektivitāte 
un lietderīgums un ikvienā aģentūrā jāparedz finanšu pārvaldības novērtēšana;

9. uzskata, ka katrai aģentūrai kopā ar savu amatu sarakstu ir jāiesniedz pārskats par 
pastāvīgajiem un pagaidu darbiniekiem un valstu ekspertiem, kā arī par izmaiņām 
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salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem gadiem;

10. vērš uzmanību uz Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 5/2008 par pareizu finanšu 
pārvaldību aģentūrās, īpaši pievēršoties darbības rezultātu novērtējumam;

11. aicina Komisiju apvienot mazo aģentūru administratīvās funkcijas, lai panāktu „kritisko 
masu”, kas nepieciešama, lai aģentūras varētu pienācīgi ievērot pašreizējos publiskā 
iepirkuma noteikumus, Finanšu regulu un Civildienesta noteikumus;

12. mudina Komisiju kritiski izvērtēt aģentūru budžeta pieprasījumus, jo lielākā daļa aģentūru 
pieprasīto finansējumu neizmanto;

13. aicina par jautājumu atbildīgo komiteju pirms ziņojuma iesniegšanas plenārsēdē ņemt vērā 
minēto Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu;

14. ierosina paredzēt iestāžu darba grupas, kura pievērstos aģentūru pārvaldībai nākotnē, 
izskatāmo jautājumu klāstā šādus jautājumus:

 nepieciešamība pēc standartizētas pieejas, kā aģentūrām atspoguļot attiecīgajā finanšu 
gadā veiktās darbības un kā sagatavot pārskatus un ziņojumus par budžeta un finanšu 
pārvaldību;

 standartizēta prasība visu aģentūru vadītājiem sagatavot un parakstīt ticamības 
deklarācijas, vajadzības gadījumā iekļaujot atrunas;

 vienots visām aģentūrām un decentralizētajām struktūrām piemērojams paraugs, 
skaidri ievērojot atšķirību starp:

 plašam lasītāju lokam paredzētu gada ziņojumu par struktūrvienības darbību, 
veicamo darbu un sasniegto;

 finanšu pārskatiem un ziņojumu par budžeta izpildi;

 darbības pārskatu atbilstoši Komisijas ģenerāldirektoru darbības pārskatiem;

 struktūrvienības vadītāja parakstītu ticamības deklarāciju, kurā iekļautas atrunas un 
piezīmes, kas, pēc vadītāja ieskatiem, jādara zināmas iestādei, kura apstiprina 
budžeta izpildi;

 nepieciešamība definēt principus, uz kuriem pamatojoties, var noteikt, vai un cik lielā 
mērā aģentūru finansēšanai jāizmanto maksas un maksājumi;

 nepieciešamība periodiski pārbaudīt, vai pastāvošās aģentūras joprojām ir vajadzīgas, 
un izstrādāt kritērijus, kas izmantojami, lai noteiktu, vai regulatīvās aģentūras 
uzdevumi ir izpildīti un tās darbību var izbeigt.
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