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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že Komisia v roku 2005 navrhla medziinštitucionálnu dohodu, ktorej cieľom 
bolo vytvoriť horizontálny rámec na vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie 
a kontrolu európskych regulačných agentúr;

2. berie na vedomie, že napriek všeobecnej podpore Parlamentu sa rokovania s Radou o 
tomto návrhu dohody v roku 2006 pozastavili, pričom sa vyjadrili pochybnosti o tom, či 
bolo uplatnenie medziinštitucionálnej dohody z právneho hľadiska primerané;

3. súhlasí s tým, že zriaďovanie agentúr nesprevádzala celková vízia úlohy agentúr v EÚ a 
že pre neexistenciu takejto celkovej vízie je účinnosť práce agentúr ťažšie dosiahnuteľná;

4. zdôrazňuje skutočnosť, že význam agentúr v správnom rámci EÚ si vyžaduje zo strany 
inštitúcií EÚ spoločné chápanie účelu a úlohy agentúr, ktoré v súčasnosti chýba;

5. berie na vedomie úmysel Komisie, kým sa neprijme rozhodnutie o jej návrhu na zriadenie 
medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre budúce riadenie agentúr: 

 stiahnuť svoj návrh medziinštitucionálnej dohody;

 vypracovať horizontálne hodnotenie regulačných agentúr do konca roka 2009 a v čo 
najkratšom čase predložiť Parlamentu a Rade správu o záveroch tohto hodnotenia;

 až kým sa vypracovanie tohto hodnotenia neskončí, nenavrhovať nové regulačné 
agentúry;

 vykonať revíziu vlastných vnútorných systémov riadenia vzťahov s agentúrami, ako aj 
stanoviť metodiku vypracúvania hodnotení vplyvu agentúr;

6. upozorňuje na skutočnosť, že podľa údajov v oznámení Komisie existuje v súčasnosti 29 
regulačných agentúr s približne 3800 zamestnancami a ročným rozpočtom okolo 1 100 
miliónov EUR vrátane príspevku Spoločenstva, ktorý je približne 559 miliónov EUR;

7. trvá na tom, že postup auditu/udeľovania absolutória musí byť primeraný k celkovému 
rozpočtu agentúr; poznamenáva najmä, že zdroje, ktoré má Európsky dvor audítorov 
k dispozícii, sa s počtom agentúr v posledných rokoch nezvýšili;

8. znova zdôrazňuje svoje želanie vyjadrené v odseku 7 svojich uznesení o udelení 
absolutória týkajúcich sa agentúr z 22. apríla 2008, aby výkonnosť agentúr pravidelne (a 
na ad hoc základe) kontroloval Európsky dvor audítorov alebo iný nezávislý audítor; 
domnieva sa, že kontrola by sa nemala obmedzovať iba na tradičné prvky finančného 
hospodárenia a riadneho využívania verejných financií, ale mala by sa zameriavať aj na 
účinnosť a efektivitu administratívy a mala by obsahovať hodnotenie finančného 
hospodárenia každej agentúry;

9. zastáva názor, že všetky agentúry by mali spolu s plánom stavu zamestnancov poskytnúť 
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prehľad stálych a dočasných zamestnancov, ako aj prehľad zmluvných zamestnancov a 
národných expertov spolu so zmenami v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi;

10. upozorňuje na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 5/2008 o riadnom 
finančnom hospodárení agentúr s osobitným zameraním sa na audity výkonnosti;

11. vyzýva Komisiu, aby zlúčila administratívne funkcie menších agentúr s cieľom vytvoriť 
rozhodujúcu kapacitu potrebnú na to, aby agentúry dokázali uspokojivo dodržiavať platné 
pravidlá verejného obstarávania, nariadenie o rozpočtových pravidlách a služobný 
poriadok;

12. naliehavo žiada Komisiu, aby kriticky preskúmala rozpočtové požiadavky agentúr, 
pretože väčšina agentúr nevyužije prostriedky, o ktoré požiadala;

13. žiada príslušný výbor, aby zohľadnil uvedenú osobitnú správu Dvora audítorov pred tým, 
ako svoju správu predloží v pléne;

14. odporúča, aby otázky, ktorým sa má venovať navrhovaná medziinštitucionálna pracovná 
skupina pre budúce riadenie agentúr, zahŕňali:

 potrebu štandardného prístupu agentúr s ohľadom na prezentáciu svojich aktivít v 
príslušnom rozpočtovom roku a výkazov a správ týkajúcich sa rozpočtového a 
finančného hospodárenia;

 štandardnú požiadavku pre všetkých riaditeľov agentúr vypracovať a podpísať 
vyhlásenie o vierohodnosti spolu s prípadnými výhradami;

 harmonizovaný vzor pre všetky agentúry a satelitné orgány, ktorý jasne rozlišuje 
medzi

 výročnou správou určenou pre široké publikum, ktorá sa týka operácií, činnosti 
a dosiahnutých výsledkov orgánu;

 účtovnými závierkami a správou o plnení rozpočtu;

 správou o činnosti, ktorá vychádza zo správ o činnosti predkladaných generálnymi 
riaditeľmi Komisie;

 vyhlásením o vierohodnosti podpísaným riaditeľom orgánu spolu so všetkými 
výhradami alebo pripomienkami o ktorých sa domnieva, že je vhodné na ne 
upozorniť orgán udeľujúci absolutórium;

 potrebu presne vymedziť zásady stanovenia, či a do akej miery by mali byť poplatky 
a platby zdrojom financovania agentúr;

 potrebu uskutočňovať pravidelné posúdenie toho, či sú existujúce agentúry potrebné, a 
stanoviť kritériá, na základe ktorých sa rozhodne, kedy regulačná agentúra splnila svoj 
cieľ a možno jej činnosť ukončiť.
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