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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

Въведение

1. приветства намерението на Комисията да насърчи междуинституционалния диалог 
относно бъдещето на агенциите на Европейския съюз и тяхното място в 
европейското управление; изразява убеждение, че е настъпил моментът да се вземе 
решение относно общата насока, която следва да поеме европейското управление, и 
счита, че междуинституционалната работна група е перспективна структура за 
необходимите за тази цел конструктивни и насочени към постигане на резултати 
разисквания; подчертава, че в тази работна група трябва да вземат участие всички 
основни заинтересовани страни от институционалната и законодателната области, 
както и представители на бюджетния орган, за да се гарантират задоволителни 
резултати;

2. приветства намерението на Комисията да започне задълбочена хоризонтална 
оценка на регулаторните агенции, като извърши проучване на действителното 
въздействие от тяхното създаване и дейност в Съюза; счита, че в тази рамка е 
необходимо установяването на последователни правила за оценка;

3. припомня, че агенциите на ЕС са установявани на последователни вълни в отговор 
на конкретни потребности във всеки отделен случай и по този начин са създавани 
без координация и обща рамка; отбелязва, че въпреки положените през последните 
няколко години усилия за създаване на някои общи правила и принципи, които да 
се прилагат към всички агенции, не е постигнат особен успех; изразява съжаление 
относно загубеното време и призовава Съвета да се присъедини към останалите 
институции при полагането на всички възможни усилия за постигане на напредък в 
тази област;

4. изразява готовност да вземе предвид загрижеността на държавите-членки относно 
проекта за междуинституционално споразумение за действаща рамка на 
европейските регулаторни агенции, представен от Комисията през 2005 г., който 
цели изграждането на хоризонтална рамка за създаването, структурата, дейността, 
оценката и контрола на европейските децентрализирани агенции, с оглед създаване 
на подходящ инструмент, който би могъл да се приложи успешно към всички 
подобни агенции;

5. счита следователно, че решението на Комисията за оттегляне на предложението за 
междуинституционално споразумение е прагматична стъпка, която същевременно 
би могла да създаде възможности за търсене на други решения, които спешно 
трябва да бъдат намерени; убеден е, че в интерес на прозрачността е необходима 
хоризонтална рамка за агенциите, въпреки разликите в техния характер;

6. би могъл също така да предвиди разработването на инструменти, различни от 
междуинституционално споразумение, с оглед на по-добро определяне на ролите 
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на европейските институции и необходимите процедури за създаване на нови 
децентрализирани агенции или уреждане на вече съществуващите агенции;

7. желае отново да заяви, че е важно да се осигури системна основа на 
междуинституционално равнище на прилагането на процедурата, предвидена в 
точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за 
бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1, 
(Междуинституционално споразумение от 17 май 2006 г.), и подчертава 
необходимостта от осигуряване на подходящи последващи действия на 
съвместната декларация от 13 юли 2007 г. на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно децентрализираните агенции;

8. изразява убеждение, че е абсолютно необходима подробна процедура относно 
прилагането на тази разпоредба; счита, че подобна процедура би могла да 
предостави осъществима възможност за включване на някои от важните аспекти от 
блокирания проект за междуинституционално споразумение, може би в съчетание с 
известна адаптация към Рамковия финансов регламент за агенциите; 

9. настоява, че освен това, по отношение на агенциите, които вече съществуват, 
трябва редовно да се извършва оценка по координиран и съгласуван начин относно 
това, дали вариантът „агенция“ е икономически по-ефективен, отколкото 
съответните задачи да се изпълняват от самите отдели на Комисията; 

10. заключава, че ако оценката сочи, че икономическата целесъобразност и 
ефективността на децентрализираната администрация не са гарантирани, 
Европейският съюз не следва да избягва обръщането на настоящата тенденция към 
изнасяне на задачите на Комисията и следва да установи ясни правила за 
прекратяване на мандата на децентрализираните агенции; 

11. подкрепя намерението на Комисията да не предлага нови децентрализирани 
агенции, докато не бъде приключена оценката, по-специално предвид това, че 
границите на настоящата многогодишна финансова рамка биха затруднили 
изключително много финансирането, към момента, на нов общностен орган без 
съществено препрограмиране;

12. счита, че от гледна точка на бюджета, следните точки са ключови въпроси от 
дневния ред на междуинституционалната работна група върху бъдещето на 
агенциите на ЕС:

Създаване на определение за агенция

13. припомня в това отношение определението за „агенция“, установено на 
тристранната среща на 7 март 2007 г., по време на която беше постигнато съгласие, 
че за целите на прилагане на точка 47 от Междуинституционалното споразумение 
от 17 май  2006 г. определението за „агенция“ се формира в зависимост от това, 
дали въпросният орган е бил създаден съгласно член 185 от Регламент (ЕО, 

                                               
1  ОВ C 139 Ε, 14.6.2006 г., стр. 1.
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Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, 
приложим към общия бюджет на Европейските общности1 (Финансов регламент);

14. би желал да подчертае значението, което придава на ясната и последователна обща 
терминология по отношение на агенциите, която следва да бъде установена за обща 
употреба; припомня, че „регулаторните агенции“ са само подгрупа на 
децентрализираните агенции;

Нови агенции - връзка между законодателните процедури и бюджетните 
прерогативи

15. счита, че е от значение да се обсъдят проблемите, свързани с времевия график, 
както и с правните и процедурни аспекти, които биха могли да възникнат в случай, 
че не се постигне навременно споразумение относно финансирането на нови 
агенции съгласно точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 
2006 г. паралелно с решенията, взети от законодателя; счита, че е също толкова 
съществено да се обмислят някои процедурни гаранции, за да се осигури пълното 
участие на бюджетния орган във всички въпроси, които имат отражение върху 
бюджета, като например разширяване на обхвата от задачи на агенциите;

16. припомня, че още през 2005 г. Парламентът призова за задължителни оценки на 
разходите и ползите преди да се предлага нова агенция, която оценка следва по-
специално да се концентрира върху въпроса дали „вариантът „агенция“ 
(включително вероятните разходи за надзор и координация) е икономически по-
ефективен, отколкото съответните задачи да се изпълняват от самите отдели на 
Комисията“, но също така и върху въпроси като мандат и методи на работа на 
агенцията или степента ѝ на зависимост от Комисията, тъй като това често е от 
особен интерес за законодателя;

Съществуващи агенции - надзор

17. подчертава необходимостта от редовна и координирана оценка и контрол - като се 
избягват повторенията и препокриването - за да се прецени добавената стойност на 
вече съществуващите децентрализирани агенции, които вече не попадат в обхвата 
на точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.; счита 
това за последващи действия по отношение на извършената преди това работа, 
която доведе до съвместната декларация относно агенциите на Общността, приета 
на тристранната среща на 18 април 2007 г., „да се извършва редовна оценка на 
съществуващите агенции на Общността, като се отделя специално внимание на 
тяхното съотношение между разходи и ползи и се предоставя подробно обяснение 
на критериите, използвани при подбора на агенции за оценка“;

18. отбелязва, че осъщественият анализ следва да отговаря на някои основни въпроси, 
свързани с разходите и ползите, и би могъл да се провежда, наред с друго, в 
съответствие със следните критерии:

                                               
1  ОВ C 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
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 Съответствие: до каква степен целите, предвидени в учредителния регламент на 
агенцията, са съответствали на нивото на разрешените в бюджета публични 
разходи?

 Ефективност: какви резултати (въздействие) са били постигнати от дейността 
на агенцията?

 Ефикасност (икономическа целесъобразност): доколко икономично различните 
вложени ресурси са били превърнати в резултати? Били ли са (очакваните) 
резултати(те) постигнати на разумна цена, по-специално по отношение на 
назначените служители и вътрешната организация?

19. посочва, че предвид цялостното бюджетно отражение на агенциите Комисията 
трябва убедително да покаже, че европейското управление посредством агенции е 
икономически най-ефективната, ефикасна и подходяща възможност за прилагане 
на европейските политики в момента и в близко бъдеще;

Обща рамка

20. настоява, че е необходимо да се създадат минимални общи стандарти по 
отношение на, наред с друго, ролята и политическата отговорност на Комисията 
във връзка с агенциите, подкрепата, която следва да се предостави от приемащите 
държави и навременното и прозрачно решение относно седалището на агенцията, 
което би могло да се посочи в учредителния регламент на агенцията;

21. припомня, че е необходимо действията на агенциите да се ръководят от ясни 
граници на отчетност, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент; 
подчертава задълженията на агенциите по отношение на процедурата за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

22. счита освен това, че е изключително важно да се направи опит за определяне на 
някои общи правила за представянето на бюджетите на агенциите с цел 
бюджетните показатели, като например степен на изпълнение на агенциите или 
индивидуални дялове на техните приходи и разходи, да бъдат по-прозрачни и 
сравними; счита, че би могло да е необходимо общото представяне на субсидиите 
за агенциите в бюджета на ЕС да бъде адаптирано спрямо задачите и ролята на 
новото поколение от агенции;
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