
AD\735157CS.doc PE405.903v03-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Rozpočtový výbor

2008/2103(INI)

16. 7. 2008

STANOVISKO
Rozpočtového výboru

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k strategii pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních 
agentur 
(2008/2103(INI))

Navrhovatelka (*): Jutta Haug

(*) Přidružený výbor – článek 47 jednacího řádu



PE405.903v03-00 2/7 AD\735157CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\735157CS.doc 3/7 PE405.903v03-00

CS

NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Úvod

1. vítá záměr Komise povzbudit interinstitucionální dialog o budoucnosti agentur Evropské 
unie a jejich místě v rámci evropských řídicích struktur; je přesvědčen, že nadešel čas 
rozhodnout, jakým směrem by se měla správa věcí veřejných v EU ubírat, a domnívá se, 
že interinstitucionální pracovní skupina je vhodnou strukturou pro konstruktivní diskusi 
zaměřenou na výsledky, která je pro tento účel nezbytná; zdůrazňuje, že k zaručení 
uspokojivých výsledků se této pracovní skupiny musí účastnit všechny hlavní subjekty 
z institucionální a legislativní sféry i zástupci rozpočtového orgánu;

2. vítá záměr Komise zahájit důkladné horizontální hodnocení regulačních agentur, 
zaměřené na skutečné důsledky jejich zřízení a fungování v Unii; v tomto ohledu se 
domnívá, že je třeba stanovit ucelená pravidla hodnocení;

3. připomíná, že agentury EU byly zřizovány postupně, aby případ od případu uspokojovaly 
konkrétní potřeby, a byly tudíž vytvářeny nekoordinovaně, aniž by existoval společný 
rámec; poznamenává však, že žádný z pokusů o stanovení nějakých společných pravidel 
a zásad pro všechny agentury v posledních několika letech nebyl příliš úspěšný; lituje 
ztraceného času a vyzývá Radu, aby se připojila ke všem ostatním orgánům a co nejvíce 
usilovala o dosažení pokroku v této oblasti;

4. je připraven vzít v úvahu obavy členských států ohledně návrhu interinstitucionální 
dohody o operačním rámci evropských regulačních agentur předloženého Komisí v roce 
2005 s cílem vytvořit horizontální rámec pro vytváření, strukturu, provoz, hodnocení 
a kontrolu evropských decentralizovaných agentur, a zřídit tak vhodný nástroj, který by 
mohl být úspěšně použit pro všechny takové agentury;

5. domnívá se tedy, že rozhodnutí Komise stáhnout svůj návrh interinstitucionální dohody je 
pragmatickým krokem, který by zároveň mohl poskytnout příležitost pro nalezení jiných 
řešení, která jsou naléhavě nutná; je přesvědčen, že i přes rozdílnou povahu agentur je 
nutné pro ně z důvodů transparentnosti vytvořit nějaký horizontální rámec;

6. dokázal by si představit vytvoření jiných nástrojů, než je interinstitucionální dohoda, aby
byly lépe definovány role evropských orgánů a institucí a nezbytné postupy pro vytváření 
nových decentralizovaných agentur nebo řízení těch stávajících;

7. rád by znovu zopakoval, jak je důležité zabezpečit, aby se na interinstitucionální úrovni 
systematicky uplatňoval postup stanovený v bodě 47 interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1 (interinstitucionální 
dohoda ze dne 17. května 2006), a zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byla přijata vhodná 
opatření v návaznosti na společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise 

                                               
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
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o decentralizovaných agenturách ze dne 13. července 2007;

8. je přesvědčen, že podrobný postup pro uplatňování tohoto ustanovení je naprosto 
nezbytný; domnívá se, že takovýto postup by mohl být příležitostí k převzetí některých 
důležitých aspektů zablokovaného návrhu interinstitucionální dohody, případně ve 
spojení s určitými úpravami rámcového finančního nařízení pro agentury; 

9. trvá na tom, že v případě stávajících agentur by navíc mělo být koordinovaným 
a uceleným způsobem prováděno pravidelné hodnocení toho, zda je existence agentury 
z hlediska nákladů efektivnější, než kdyby stejné úkoly vykonávala přímo oddělení 
Komise; 

10. dochází k závěru, že v případě, kdy takovéto hodnocení ukáže, že hospodárnost 
a efektivita decentralizovaného subjektu není zaručena, neměla by se Evropská unie 
obávat změnit současný trend zadávání úkolů Komise externím subjektům a měla by 
stanovit jasná pravidla pro ukončení mandátu decentralizovaných agentur; 

11. podporuje záměr Komise nenavrhovat žádné nové decentralizované agentury, dokud 
neskončí proces hodnocení, zejména s ohledem na to, že rozpětí současného víceletého 
finančního rámce by prozatím příliš neumožňovala financování jakýchkoliv nových 
subjektů Společenství, aniž by došlo k výrazným změnám v plánování;

12. z rozpočtového hlediska považuje následující otázky za klíčové body programu 
interinstitucionální pracovní skupiny o budoucnosti agentur EU:

Vypracování definice agentur

13. připomíná v tomto ohledu definici „agentury“ stanovenou na třístranných jednáních dne 
7. března 2007, kdy se dohodlo, že pro účely uplatňování bodu 47 interinstitucionální 
dohody ze dne 17. května 2006 se definice „agentury“ určí na základě toho, zda je daný 
subjekt zřízen podle článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 
25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství1 (finanční nařízení);

14. rád by zdůraznil, že přikládá velkou důležitost tomu, aby se pro účely obecného použití 
stanovila jasná a ucelená obecná terminologie týkající se agentur; připomíná, že 
„regulační agentury“ jsou pouze podskupinou decentralizovaných agentur;

Nové agentury – vztah mezi legislativními postupy a rozpočtovými pravomocemi

15. považuje za důležité diskutovat o problémech s časovým harmonogramem a právními 
a procedurálními aspekty, které by mohly nastat v případě, že nebude současně 
s rozhodnutími legislativního orgánu včas dosaženo dohody o financování nové agentury 
podle bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006; rovněž považuje za 
nezbytné zamyslet se nad určitými procedurálními pojistkami, aby bylo zajištěno úplné 
zapojení rozpočtového orgánu do všech otázek, které mají vliv na rozpočet, jako je 
rozšíření úkolů agentur;

                                               
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
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16. připomíná, že již v roce 2005 Parlament požadoval povinné hodnocení nákladů a přínosů 
předtím, než bude navrženo vytvoření nové agentury, zejména se zaměřením na otázku, 
zda je „existence agentury (včetně pravděpodobných nákladů na kontrolu a koordinaci) 
z hlediska nákladů efektivnější, než kdyby stejné úkoly vykonávala přímo oddělení 
Komise“, ale také na otázky, jako je mandát a pracovní metody agentury nebo stupeň její 
nezávislosti na Komisi, neboť to je často pro legislativní orgán obzvláště důležité;

Stávající agentury – kontrola

17. zdůrazňuje, že je třeba provádět pravidelné, koordinované hodnocení a kontroly –
přičemž je třeba se vyhnout dvojí kontrole a překrývání úkolů – s cílem posoudit přínos 
stávajících decentralizovaných agentur, které již nespadají do působnosti bodu 47 
interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006; považuje to za pokračování již 
podniknutých kroků, které vyústily ve společné prohlášení o agenturách Společenství 
odsouhlasené na třístranném jednání dne 18. dubna 2007, podle nějž by měly být 
„stávající agentury Společenství pravidelně hodnoceny, zejména s ohledem na jejich 
náklady a přínosy a s poskytnutím podrobného vysvětlení kritérií používaných pro výběr 
agentur, které mají být hodnoceny“;

18. poznamenává, že prováděná analýza by měla odpovědět na několik základních otázek 
ohledně nákladů a přínosů a mohla by se mimo jiné provádět v souladu s následujícími 
kritérii:

 Relevantnost: Do jaké míry byly cíle předpokládané v nařízení zřizujícím agenturu 
relevantní ve srovnání s výší veřejných výdajů povolených v rozpočtu?

 Účinnost: Jaký účinek (dopad) měla činnost agentury?

 Efektivita (efektivita nákladů): Byly vložené náklady přeměněny na výsledky
úsporně? Bylo (očekávaného) účinku dosaženo za rozumnou cenu, zejména 
s ohledem na počet zaměstnanců a vnitřní organizaci?

19. podotýká, že vzhledem k celkovému dopadu agentur na rozpočet musí Komise 
přesvědčivě dokázat, že evropská správa prostřednictvím agentur je v současnosti 
i v blízké budoucnosti z hlediska nákladů nejefektivnějším, nejúčinnějším 
a nejvhodnějším způsobem realizace evropských politik;

Obecný společný rámec

20. zdůrazňuje potřebu stanovit minimální společné standardy, které by se týkaly mimo jiné 
role a politické odpovědnosti Komise ve vztahu k agentuře, podpory, kterou mají 
poskytnout hostitelské země, a včasného a transparentního rozhodnutí o sídle agentury 
a které by mohly být zmíněny v nařízeních zřizujících agentury;

21. připomíná, že činnosti agentur musejí být řízeny na základě jasného rozdělení 
odpovědnosti v souladu s ustanoveními finančního nařízení; zdůrazňuje povinnosti 
agentur v souvislosti s udělením absolutoria;

22. považuje navíc za velmi důležité pokusit se definovat určitá společná pravidla pro 
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předkládání rozpočtů agentur, aby byly rozpočtové ukazatele, jako jsou míry plnění 
agentur nebo jednotlivé podíly, z nichž se skládají jejich příjmy a výdaje, transparentnější 
a srovnatelnější; domnívá se, že stávající obecnou prezentaci dotací agenturám v rozpočtu 
EU bude možná nutné přizpůsobit úkolům a roli nové generace agentur.
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