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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Įžanga

1. teigiamai vertina Komisijos ketinimą paskatinti institucijų dialogą dėl Europos Sąjungos 
agentūrų ateities ir jų vaidmens Europos valdyme; yra įsitikinęs, kad jau laikas priimti 
sprendimą dėl bendros Europos valdymo krypties, ir mano, kad tarpinstitucinė darbo 
grupė yra perspektyvus organas, galintis vykdyti konstruktyvias ir vaisingas šiam tikslui 
būtinas diskusijas; pabrėžia, kad visi pagrindiniai institucijų ir teisėkūros srities veikėjai 
bei biudžeto valdymo institucijos atstovai turi dalyvauti šioje grupėje, kad būtų užtikrinti 
patenkinami rezultatai;

2. pritaria Komisijos ketinimui pradėti išsamų horizontalųjį reguliavimo agentūrų 
vertinimą, kuris leis išnagrinėti realų agentūrų steigimo ir veiklos Europos Sąjungoje 
poveikį; mano, kad atsižvelgiant į tai reikėtų nustatyti nuoseklias vertinimo taisykles;

3. primena, kad ES agentūros buvo steigiamos viena po kitos siekiant kiekvienu atveju 
patenkinti konkrečius poreikius ir kad toks jų steigimas buvo nekoordinuotas, vyko 
neturint bendros sistemos; vis dėlto pažymi, kad visos pastangos per praėjusius kelerius 
metus nustatyti kokias nors bendras, visoms agentūroms taikomas taisykles ir principus 
buvo nesėkmingos; apgailestauja dėl prarasto laiko ir ragina Tarybą prisidėti prie visų 
kitų institucijų pastangų siekiant pažangos minėtoje srityje;

4. yra pasirengęs apsvarstyti valstybių narių susirūpinimą dėl Tarpinstitucinio susitarimo 
dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos projekto, kurį Komisija pristatė 2005 m. ir 
kuris skirtas horizontaliai Europos decentralizuotų agentūrų kūrimo, struktūros, veiklos, 
vertinimo ir kontrolės sistemai sukurti, siekiant įdiegti tinkamą priemonę, kuri būtų
sėkmingai taikoma visoms tokioms agentūroms, nes pastarųjų uždaviniai, tikslai ir darbo 
metodai yra pernelyg skirtingi;

5. todėl mano, kad Komisijos sprendimas atšaukti savo pasiūlymą dėl Tarpinsitucinio 
susitarimo yra praktiškas žingsnis, dėl kurio tuo pat metu galėtų atsirasti galimybė ieškoti 
kitų sprendimų, kurių rasti reikia kuo skubiau; yra įsitikinęs, kad siekiant skaidrumo 
agentūroms, nepaisant jų skirtingo pobūdžio, yra būtina tam tikra horizontali sistema;

6. Galėtų taip pat numatyti kitas nei Tarpinstitucinis susitarimas priemones siekiant geriau 
apibrėžti Europos institucijų vaidmenis ir būtinas naujų decentralizuotų agentūrų 
steigimo arba elgimosi su jau veikiančiomis procedūras;

7. pakartoja, kad svarbu sistemiškai tarpinstituciniu lygiu užtikrinti 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1

47 punkte nurodytos procedūros taikymą ir pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamus 

                                               
1  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
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tolesnius veiksmus, susijusius su 2007 m. liepos 13 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
bendru pareiškimu dėl decentralizuotų agentūrų;

8. yra įsitikinęs, kad neabejotinai būtina išsami šios nuostatos taikymo procedūrą; mano, 
jog sukūrus šią procedūrą atsirastų galimybė įtraukti kai kuriuos svarbius sustabdyto 
Tarpinstitucinio susitarimo aspektus, galbūt kartu su kaip kuriais Finansinio pagrindų 
reglamento pakeitimais;

9. be to tvirtina, kad reikia nuolat koordinuotai ir nuosekliai atlikti veikiančių agentūrų 
įvertinimą siekiant nustatyti, ar ekonomiškiau rinktis agentūrą, ar atitinkamas užduotis 
atlikti pačioms Komisijos tarnyboms;

10. daro išvadą, kad, jei atlikus įvertinimą paaiškės, jog decentralizuotas administravimas 
neužtikrina ekonomiškumo ir veiksmingumo, Europos Sąjunga neturėtų atsisakyti 
galimybės atsisakyti dabartinės tendencijos naudotis užsakomosiomis paslaugomis 
Komisijos užduotims atlikti ir turėtų nustatyti aiškias decentralizuotų agentūrų įgaliojimų 
nutraukimo taisykles;

11. pritaria Komisijos ketinimui nebesiūlyti steigti naujų decentralizuotų agentūrų tol, kol 
bus baigtas įvertinimo procesas, ypač turint mintyje, jog dėl daugiametėje finansinėje
programoje numatytų ribų šiuo metu itin sunku finansuoti naują Bendrijos įstaigą iš 
esmės nepakeitus programos;

12. mano, kad biudžeto požiūriu toliau išvardinti punktai yra svarbiausi tarpinstitucinės 
darbo grupės dėl ES agentūrų ateities klausimai:

Agentūrų apibrėžimo nustatymas

13. šiuo atžvilgiu primena, kad „agentūros“ apibrėžimas nustatytas 2007 m. kovo 7 d. 
trišaliame susitikime, kai buvo sutarta, kad, siekiant taikyti 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo 47 punktą, „agentūros“ apibrėžimą nulems tai, ar atitinkama 
įstaiga įsteigta pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento1 (Finansinis reglamentas) 185 straipsnį;

14. norėtų pabrėžti, kad ypač svarbia jis laiko aiškią ir suprantamą agentūrų atžvilgiu 
vartojamą terminologiją, kuri turėtų būti nustatyta bendram vartojimui; primena, kad 
„reguliavimo agentūros“ yra tik decentralizuotų agentūrų pogrupis;

Naujos agentūros. Teisėkūros procedūrų ir išimtinių biudžeto valdymo teisių ryšys

15. mano, jog svarbu apsvarstyti surašytas problemas ir teisinius bei procedūrinius 
klausimus, kurie gali kilti, jei kartu su įstatymų leidėjo sprendimu nebus laiku pasirašytas 
susitarimas dėl naujos agentūros finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo 47 punktą; mano, jog taip pat labai svarbu apsvarstyti 
galimybę nustatyti kai kurias procedūrines apsaugos priemones siekiant užtikrinti 

                                               
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
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biudžeto valdymo institucijos visišką dalyvavimą sprendžiant klausimus, kurie turi 
poveikį biudžetui, pvz., agentūrų uždavinių sąrašo papildymo klausimą;

16. primena, kad jau 2005 m. Parlamentas paragino prieš siūlant naują agentūrą atlikti 
privalomus išlaidų ir pajamų įvertinimus ypatingą dėmesį skiriant klausimui, ar 
ekonomiškiau rinktis agentūrą (įskaitant galimas išlaidas priežiūrai ir koordinavimui), ar 
atitinkamas užduotis atlikti pačioms Komisijos, o taip pat tokiems klausimams, kaip 
agentūros įgaliojimai ir darbo metodai arba jos nepriklausomybės nuo Komisijos lygis 
pastarieji klausimai ypač domina įstatymų leidėją;

Veikiančios agentūros. Priežiūra

17. pabrėžia, jog reikia reguliariai ir koordinuotai, nedubliuojant ir neperimant kitų funkcijų 
atlikti įvertinimą ir atlikti priežiūrą siekiant nustatyti jau veikiančių decentralizuotų 
agentūrų, kurioms nebetaikomas 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 
47 punktas, pridėtinę vertę; mano, kad taip būtų tęsiamas anksčiau atliktas darbas, kurio 
rezultatas  bendras pareiškimas dėl Bendrijos agentūrų, dėl kurio sutarta 2007 m. 
balandžio 18 d. trišaliame susitikime ir kuriame sakoma: „reguliariai įvertinti veikiančias 
Bendrijos agentūras, ypatingą dėmesį skiriant jų išlaidoms ir pajamoms ir išsamiai 
paaiškinant, kokiais kriterijais vadovautasi atrenkant agentūras, kurios bus vertinamos“;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad atlikus analizę reikėtų atsakyti į kai kuriuos svarbius 
klausimus dėl išlaidų ir pajamų ir kad ši analizė galėtų būti atlikta, be kita ko, 
vadovaujantis šiais kriterijais:

 Aktualumas: Kiek agentūros steigiamuosiuose įstatuose numatyti tikslai buvo 
aktualūs palyginti su biudžete numatytomis valstybės išlaidomis? 

 Veiksmingumas: Kokių rezultatų pasiekta vykdant agentūros veiklą?

 Ekonomiškumas: Kokių ekonominių rezultatų davė įvairios sąnaudos? Ar (laukti) 
rezultatai buvo pasiekti priimtinomis sąnaudomis, ypač atsižvelgiant į darbuotojus ir 
vidaus organizaciją?

19. atkreipia dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į agentūrų bendrą poveikį biudžetui, Komisija 
turi įtikinamai parodyti, jog Europos valdymas per agentūras yra ekonomiškiausias, 
veiksmingiausias ir tinkamiausias Europos politikos įgyvendinimo būdas šiuo metu ir 
artimoje ateityje;

Bendra sistema
20. tvirtina, kad būtina įvesti bendrus minimaliuosius standartus, be kita ko, susijusius su 

Komisijos vaidmeniu ir politine atsakomybe agentūros atžvilgiu, parama, kurią turi teikti 
šalys, kuriose įsikūrusios agentūros, bei laiku ir skaidriai priimtu sprendimu dėl 
agentūros buveinės, kurie galėtų būti išdėstyti agentūros steigiamuosiuose įstatuose;

21. primena, kad agentūrų veiklos valdymo srityje turi būti nustatytos aiškios atskaitomybės 
ribos, laikantis Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 
nuostatų; atkreipia dėmesį į agentūrų įsipareigojimus, susijusius su biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra;
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22. taip pat mano, kad itin svarbu pamėginti apibrėžti kai kurias bendras agentūrų biudžetų 
pristatymo taisykles siekiant, kad biudžetiniai rodikliai, pvz., agentūrų įgyvendinimo 
rodikliai arba atskirai tenkanti jų pajamų ir išlaidų dalis, būtų skaidresni ir lengviau 
palyginami; mano, kad subsidijų agentūroms skyrimo ES biudžete būdą gali reikėti 
pritaikyti prie naujos kartos agentūrų uždavinių ir vaidmens.
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