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POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je Komisija leta 2005 predlagala medinstitucionalni sporazum, katerega cilj 
je vzpostavitev horizontalnega okvira za oblikovanje, strukturo, delovanje in ocenjevanje 
evropskih regulativnih agencij ter nadzor nad njimi;

2. ugotavlja, da so se pogajanja s Svetom o tem osnutku sporazuma kljub splošni podpori 
Parlamenta med letom 2006 zaustavila, pri čemer so nastali dvomi o tem, ali je uporaba 
medinstitucionalnega sporazuma pravno ustrezna;

3. se strinja, da se pri ustanovitvi agencij ni upoštevala celostna vizija vloge agencij v 
Evropski uniji in da je pomanjkanje take celostne vizije še bolj otežilo učinkovito 
delovanje agencij;

4. poudarja, da pomen agencij v upravnem okviru Evropske unije poziva k skupnemu 
razumevanju namena in vloge agencij pri institucijah EU, ki zdaj ni dovolj prisotno;

5. upošteva namero Komisije da, dokler odločitev o njenem predlogu za medinstitucionalno 
delovno skupino za prihodnje upravljanje agencij ni sprejeta:

 umakne svoj predlog o medinstitucionalnem sporazumu;

 opravi horizontalno ocenjevanje regulativnih agencij do konca leta 2009 ter o 
rezultatih čim prej poroča Parlamentu in Svetu;

 ne predlaga novih regulativnih agencij, dokler to ocenjevanje ni končano;

 opravi pregled svojih notranjih sistemov, ki urejajo odnose z agencijami, in tudi 
metodologije za izvedbo ocene učinka agencij;

6. poudarja, da je po podatkih Komisije iz njenega sporočila trenutno 29 regulativnih 
agencij, ki zaposlujejo okrog 3 800 uslužbencev, pri čemer je letni proračun približno 
1 100 milijonov EUR, vključno s prispevkom Skupnosti približno 559 milijonov EUR;

7. vztraja, da mora biti postopek revizije/razrešitve v sorazmerju s celotnim proračunom 
agencij; zlasti ugotavlja, da se sredstva, ki so na voljo Evropskemu računskemu sodišču, 
niso povečala v skladu s številom agencij v zadnjih letih;

8. ponavlja zahtevo, izraženo v odstavku 7 resolucije o razrešnici v zvezi z agencijami z dne 
22. aprila 2008, da Računsko sodišče ali drug neodvisni revizor redno (in ad hoc) opravlja 
revizije uspešnosti agencij; meni, da se pri tem ne bi smeli omejiti na običajne dejavnike 
finančnega upravljanja in pravilne uporabe javnega denarja, ampak bi morali vključiti tudi 
upravno učinkovitost in uspešnost ter oceno finančnega upravljanja vsake agencije;

9. meni, da bi morale vse agencije skupaj z organizacijsko shemo predložiti pregled stalnega 
in začasnega osebja ter nacionalnih strokovnjakov, skupaj s spremembami glede na 
prejšnji dve leti;



PE405.987v02-00 4/5 AD\735024SL.doc

SL

10. opozarja na posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 5/2008 o dobrem 
finančnem upravljanju agencij s posebnim poudarkom na revizijah smotrnosti poslovanja;

11. poziva Komisijo, da združi administrativne funkcije manjših agencij in tako ustvari 
zahtevano kritično maso, da bodo lahko agencije zadovoljivo upoštevale veljavne predpise 
o javnih naročilih ter  finančno uredbo in kadrovske predpise;

12. poziva Komisijo, naj se loti kritičnega pregleda proračunskih zahtevkov agencij, saj 
večina agencij zahtevanih sredstev ne porabi;

13. poziva pristojni odbor, da upošteva omenjeno posebno poročilo Računskega sodišča, 
preden na plenarnem zasedanju predloži svoje poročilo;

14. meni, da morajo vprašanja, ki jih bo obravnavala predlagana medinstitucionalna delovna 
skupina za prihodnje upravljanje agencij, vključevati naslednje:

 potrebo po enotnem pristopu med agencijami glede predstavitve njihovih dejavnosti 
med obravnavanim proračunskim letom ter predstavitve računov in poročil o 
proračunskem in finančnem upravljanju;

 enotno zahtevo za vse direktorje agencij, da pripravijo in podpišejo izjavo o 
zanesljivosti, vključno s pridržki, če je to potrebno;

 usklajen model, ki bi ga uporabljale vse agencije ter vsi decentralizirani organi in bi 
jasno razlikoval med

 letnim poročilom, namenjenim splošnemu bralcu, o poslovanju, delu in dosežkih 
organa;

 finančnimi izkazi in poročilom o izvrševanju proračuna;

 poročilom o dejavnosti v skladu s poročili o dejavnosti generalnih direktorjev 
Komisije;

 izjavo o zanesljivosti, ki jo podpiše direktor organa, skupaj z vsemi pridržki ali 
pripombami, za katere direktor meni, da je treba nanje opozoriti organ za podelitev 
razrešnice;

 potrebo po opredelitvi načel za ugotavljanje, ali in koliko so plačila vir financiranja za 
agencije.

 nujnost izvajanja rednih preverjanj potrebe po obstoječih agencijah in določitve 
meril za ugotavljanje, kdaj je regulativna agencija izpolnila svoj namen in se jo 
lahko razpusti.
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