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

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Költségvetési Bizottság

2008/2103(INI)

16.7.2008

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről

az Alkotmányügyi Bizottság részére

a szabályozási ügynökségek intézményi vonatkozásainak jövőbeli rendezésére 
irányuló stratégiáról
(2008/2103(INI))

A vélemény előadója(*): Jutta Haug

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke



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

HU

PA_NonLeg



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

HU

JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

Bevezetés

1. üdvözli, hogy a Bizottság ösztönözni kívánja az uniós ügynökségekről és ezen 
ügynökségek európai kormányzásban betöltött szerepéről folytatott intézményközi 
párbeszédet; meggyőződése, hogy ideje dönteni arról, milyen irányba haladjon az európai 
kormányzás, és úgy véli, hogy az e célból szükséges konstruktív és eredménycentrikus 
vitának életképes keretet biztosíthat egy intézményközi munkacsoport; kiemeli, hogy 
megfelelő eredmények biztosítása érdekében ebben a munkacsoportban részt kell vennie 
az intézményi és a jogalkotási szféra összes jelentős szereplőjének csakúgy, mint a 
költségvetési hatóság képviselőinek;

2. üdvözli a bizottságnak a szabályozó ügynökségek átfogó horizontális értékelésének 
megindítására irányuló szándékát, ami megvizsgálná létrehozásuk valódi 
következményeit és az unión belüli működésüket; úgy véli, hogy e keretben koherens 
értékelési szabályokat kell alkotni;

3. emlékeztet arra, hogy az uniós ügynökségek egymást követő felállítására különleges 
igények kielégítése céljából, eseti alapon került sor, és hogy ennek megfelelően az 
ügynökségeket koordináció és közös keret nélkül hozták létre; megjegyzi ugyanakkor, 
hogy az elmúlt évek során kifejtett, az ügynökségekre alkalmazandó közös szabályok és 
elvek kialakítására irányuló erőfeszítések közül egyik sem volt igazán sikeres;
sajnálkozását fejezi ki az elvesztegetett idő miatt, és felhívja a Tanácsot, hogy a többi 
intézményhez csatlakozva tegyen meg mindent annak érdekében, hogy fejlődést lehessen 
elérni ezen a területen;

4. kész megfontolni a tagállamoknak az európai szabályozási ügynökségek 
keretszabályozásáról szóló intézményközi megállapodás tervezetével kapcsolatos 
aggodalmát – melyet a Bizottság 2005-ben ismertetett, és amely horizontális keret 
kialakítását célozza az uniós decentralizált ügynökségek létrehozására, felépítésére, 
működésére, értékelésére és ellenőrzésére annak érdekében, hogy megfelelő eszközt 
hozzon létre, amely sikeresen alkalmazható valamennyi hasonló ügynökség esetében;

5. úgy gondolja ezért, hogy a Bizottság azon döntése, miszerint visszavonja ezt a tervezetet, 
pragmatikus lépés, amely egyúttal lehetőséget teremthet más megoldások keresésére, 
amelyek megtalálása igen sürgős; meggyőződése, hogy az átláthatóság kedvéért az 
ügynökségeket eltérő jellege ellenére szükség van egyfajta horizontális keret 
kialakítására;

6. el tudná képzelni az intézményközi megállapodástól eltérő eszközök kidolgozását is az 
európai intézmények szerepének jobb meghatározására, illetve új decentralizált 
ügynökségek felállításához vagy a meglévő ügynökségek kezeléséhez szükséges 
eljárások kialakítására;
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7. ismételten hangsúlyozni kívánja annak fontosságát, hogy szisztematikusan, 
intézményközi szinten kell garantálni a 2006. május 17-i, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról szóló intézményközi megállapodás1 47. pontjában 
meghatározott eljárás alkalmazását, továbbá hangsúlyozza az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság 2007. július 13-i, a decentralizált ügynökségekről szóló közös 
állásfoglalása megfelelő nyomon követése biztosításának jelentőségét;

8. meggyőződése, hogy mindenképpen szükség van egy részletes eljárásra ezen előírás 
alkalmazásának vonatkozásában; úgy véli, hogy egy ilyen eljárás lehetőséget biztosíthat a 
megakasztott intézményközi megállapodás-tervezet néhány fontos elemének 
fenntartására, lehetőség szerint az ügynökségekre vonatkozó költségvetési keretrendelet 
bizonyos fokú kiigazításával; 

9. ragaszkodik ahhoz, hogy a már létező ügynökségek tekintetében koordinált és 
összehangolt módon rendszeres értékelést kell végezni annak ellenőrzésére, hogy az 
ügynökség felállítása költséghatékonyabb megoldás-e annál, mintha az adott feladatokat 
a Bizottság szervei látnák el; 

10. arra a következtetésre jut, hogy amennyiben az értékelés szerint nem garantált a 
decentralizált igazgatás költséghatékonysága és eredményessége, az Európai Uniónak 
nem szabad megriadnia a jelenlegi trend, azaz a bizottsági feladatok kiszervezése 
visszafordításától, és egyértelmű szabályokat kell felállítania a decentralizált 
ügynökségek mandátumának megszüntetéséről; 

11. támogatja a Bizottság azon szándékát, miszerint nem tesz javaslatot újabb decentralizált 
ügynökségek létrehozására addig, amíg az értékelési munka le nem zárul, különös 
tekintettel arra, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keretben rendelkezésre álló tartalékok 
mellett egyelőre meglehetősen nehéz volna bármilyen új közösségi szerv finanszírozása 
jelentős újraprogramozás nélkül;

12. úgy gondolja, hogy költségvetési szempontból a jövőbeni uniós ügynökségekkel 
foglalkozó intézményközi munkacsoport menetrendjében az alábbi témák 
kulcsfontosságúak:

Az „ügynökség” meghatározása

13. emlékeztet ebben a tekintetben az „ügynökség” 2007. március 7-i háromoldalú 
egyeztetésen meghatározott definíciójára, amikor is megállapodás született arról, hogy a 
2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjának alkalmazása céljából az 
„ügynökség” meghatározás attól függ, hogy az adott szervet az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó, az 1995/2006/EK, Euratom rendelet2

(költségvetési rendelet) 185. cikke értelmében hozták-e létre;

14. hangsúlyozni kívánja, milyen nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy közös használatra 
egyértelmű és összehangolt általános terminológiát alakítsanak ki az ügynökségek 

                                               
1  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
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tekintetében; emlékeztet arra, hogy a „szabályozási ügynökségek” a decentralizált 
ügynökségek csupán egy alcsoportját alkotják;

Új ügynökségek – a jogalkotási eljárások és a költségvetési előjogok közötti kapcsolat

15. úgy véli, fontos megvitatni ütemezési problémákat, valamint olyan jogi és eljárási 
kérdéseket is, amelyek akkor merülhetnek fel, ha a jogalkotó határozataival 
párhuzamosan nem születik időben megállapodás az új ügynökség finanszírozásáról a 
2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjának megfelelően; hasonlóan 
fontosnak véli bizonyos eljárási biztosítékok megfontolását, annak biztosítása érdekében, 
hogy a költségvetési hatóságot teljes mértékben bevonják az összes költségvetési vonzatú 
kérdés megvitatásába, amilyen például az ügynökségek tevékenységi listáinak 
kiszélesítése;

16. emlékeztet arra, hogy a Parlament már 2005-ben kérte, hogy végezzenek kötelező 
költség-haszon elemzést, mielőtt javaslatot tesznek egy új ügynökség létrehozására; ezen 
elemzésnek főként annak eldöntésére kellene összpontosítania, hogy „az ügynökség 
felállítása (beleértve az ellenőrzés és koordináció valószínű költségeit is) 
költséghatékonyabb megoldás-e annál, mintha az adott feladatokat a Bizottság szervei 
látnák el”, valamint olyan kérdésekre, mint az ügynökség mandátuma és 
munkamódszerei, vagy a Bizottságtól való függetlensége, ami a jogalkotó számára 
sokszor érdemi kérdés;

Jelenlegi ügynökségek – ellenőrzés

17. hangsúlyozza, hogy rendszeres és összehangolt értékelésre és ellenőrzésre van szükség –
a dupla munka és az átfedések elkerülésével – az olyan, már létező decentralizált 
ügynökségek hozzáadott értékének felmérésére, amelyek már nem tartoznak a 2006. 
május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjának hatálya alá; úgy gondolja, hogy 
mindez követi a már korábban elvégzett munkát, amelynek eredményeképpen a 2007. 
április 18-i háromoldalú egyeztetésen közös nyilatkozat született a közösségi 
ügynökségekről, amely értelmében „különösen a költséghatékonyság tekintetében 
rendszeresen értékelni kell a meglévő közösségi ügynökségeket, és részletesen el kell 
magyarázni az értékelendő ügynökségek kiválasztása céljából alkalmazott 
kritériumokat”;

18. megjegyzi, hogy az elvégzett értékelésnek válaszolnia kell a költség-haszon tekintetében 
felmerülő néhány alapvető kérdésre, és hogy azt többek között az alábbi kritériumok 
alapján lehetne végrehajtani:

 Helytállóság: Mennyiben feleltek meg az ügynökség alapító rendeletében előirányzott 
célkitűzések a költségvetésben engedélyezett közkiadások szintjének?

 Eredményesség: Milyen hatással járt az ügynökség tevékenysége?

 Hatékonyság (költséghatékonyság): Mennyire gazdaságosan történt a különböző 
ráfordítások (input) kibocsátássá (output) és eredménnyé alakítása? Ésszerű költségek 
mellett érték-e el a (várt) hatást, különös tekintettel a felhasznált személyzetre és a 
belső szervezetre?
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19. kiemeli, hogy az ügynökségek összesített költségvetési hatására tekintettel a Bizottságnak 
meggyőzően bizonyítania kell, hogy az ügynökségeken keresztül történő európai 
kormányzás jelenleg és a közeljövőben az uniós politikák végrehajtásának leginkább 
költséghatékony, eredményes és megfelelő módja;

Általános közös keret

20. ragaszkodik közös minimumszabályok kialakításának szükségességéhez, többek között a 
Bizottság ügynökségek vonatkozásában fennálló szerepéről és politikai felelősségéről, a 
fogadó országok által nyújtandó támogatásról, vagy az ügynökségek székhelyének időben 
történő és átlátható kiválasztásáról, amelyekre utalni lehetne az ügynökségek alapító 
rendeleteiben;

21. emlékeztet arra, hogy az ügynökségeknek tevékenységüket egyértelmű 
elszámoltathatósági keretben kell végezniük, összhangban a költségvetési rendelet 
rendelkezéseivel; rámutat az ügynökségeknek a mentesítési eljárással kapcsolatos 
kötelezettségeire;

22. nagy jelentőséget tulajdonít továbbá annak, hogy közös szabályokat hozzanak létre az 
ügynökségek költségvetésének bemutatására olyan költségvetési indikátorok átláthatóbbá 
és összehasonlíthatóvá tétele céljából, mint például az ügynökségek végrehajtási aránya, 
vagy bevételük és kiadásaik alkotóelemei; úgy véli, hogy az uniós költségvetésben az 
ügynökségeknek jutatott támogatás általános bemutatását esetlegesen hozzá kell igazítani 
az ügynökségek új generációjának feladataihoz és szerepeihez. 



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

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 16.7.2008
A zárószavazás eredménye +:

–:
0:

36
0
0

A zárószavazáson jelen lévő 
képviselők

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon 
Busuttil, Valdis Dombrovskis, James Elles, Hynek Fajmon, Salvador 
Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Alain Lamassoure, 
Margaritis Schinas, László Surján, Herbert Bösch, Brigitte Douay, 
Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta 
Haug, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Gary Titley, Ralf Walter, 
Daniel Dăianu, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Kyösti 
Virrankoski, Helga Trüpel, , José Albino Silva Peneda,,Esko Seppänen, 
Sergej Kozlík

A zárószavazáson jelen lévő 
póttag(ok)

Michael Gahler, Juan Andrés Naranjo Escobar, Bárbara Dührkop 
Dührkop, Thijs Berman

A zárószavazáson jelen lévő 
póttag(ok) (178. cikk (2) 
bekezdés)


	735157hu.doc

