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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Ievads

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veicināt starpiestāžu dialogu par Eiropas Savienības 
aģentūru nākotni un aģentūru vietu Eiropas pārvaldē; pauž pārliecību, ka ir pienācis laiks 
pieņemt lēmumu par Eiropas pārvaldības vispārējo attīstības virzienu, un uzskata 
starpiestāžu darba grupu par piemērotu struktūru konstruktīvām un uz rezultātu 
orientētām debatēm, kas ir nepieciešamas šajā nolūkā; uzsver, ka, lai nodrošinātu 
pienācīgus rezultātus, šajā darba grupā ir jāpiedalās visiem svarīgākajiem iestāžu un 
likumdošanas jomas dalībniekiem, kā arī budžeta lēmējinstitūcijas pārstāvjiem;

2. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzsākt regulatīvo aģentūru pamatīgu horizontālu 
novērtēšanu, izpētot to izveides un darbības reālo ietekmi Eiropas Savienībā; uzskata, ka 
šajā sakarā ir jāpieņem saskaņoti novērtēšanas noteikumi;

3. atgādina, ka ES aģentūras ir izveidotas dažādos laikos, lai apmierinātu specifiskas 
vajadzības katrā konkrētajā gadījumā, un ka tādējādi tās tika izveidotas nekoordinēti, bez 
kopējas sistēmas; tomēr norāda, ka pēdējos gados neviens no pasākumiem ar mērķi visām 
aģentūrām izveidot kopīgus noteikumus un principus nav bijis īpaši veiksmīgs; pauž 
nožēlu par zaudēto laiku un aicina Padomi pievienoties visām pārējām iestādēm un darīt 
visu iespējamo, lai panāktu progresu šajā jomā;

4. pauž gatavību apspriest dalībvalstu bažas saistībā ar Komisijas 2005. gadā iesniegto 
projektu iestāžu nolīgumam par Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipiem, 
kura mērķis ir izveidot horizontālu sistēmu Eiropas decentralizēto aģentūru izveidei, 
struktūrai, darbībai, novērtēšanai un kontrolei, ieviešot piemērotu instrumentu, ko varētu 
sekmīgi piemērot visām šādām aģentūrām;

5. tāpēc uzskata, ka Komisijas lēmums atsaukt šo iestāžu nolīguma priekšlikumu ir 
pragmatisks solis, kas vienlaikus varētu sniegt iespēju meklēt citus risinājumus, kuri ir 
steidzami jāatrod; ir pārliecināts, ka pārredzamības nolūkā aģentūrām, neraugoties uz to 
dažādo raksturu, ir nepieciešama kaut kāda horizontāla sistēma;

6. varētu paredzēt arī tādu instrumentu izstrādi, kuri atšķirtos no iestāžu nolīguma, lai labāk 
definētu Eiropas iestāžu lomu un nepieciešamās procedūras jaunu decentralizēto aģentūru 
izveidei vai darbam ar jau izveidotām aģentūrām;

7. vēlas atkārtot, cik svarīgi ir starpiestāžu līmenī nodrošināt 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 (2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīgums) 47. punktā noteiktās procedūras sistemātisku piemērošanu, un uzsver, 
ka pēc Parlamenta, Padomes un Komisijas 2007. gada 13. jūlija kopīgā paziņojuma par 
decentralizētajām aģentūrām ir jāveic piemēroti turpmākie pasākumi;

                                               
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
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8. ir pārliecināts, ka šā noteikuma piemērošanai ir absolūti nepieciešama detalizēta 
procedūra; uzskata, ka šāda procedūra varētu sniegt iespēju iekļaut dažus svarīgus 
aspektus no bloķētā iestāžu nolīguma projekta, iespējams, kombinācijā ar dažiem 
pielāgojumiem attiecībā uz aģentūru finanšu pamatregulu;

9. turklāt uzstāj, ka koordinētā un saskaņotā veidā regulāri jāveic jau izveidoto aģentūru 
novērtēšana, lai noskaidrotu, vai aģentūras darbība ir izmaksu ziņā efektīvāka nekā 
attiecīgo uzdevumu izpilde Komisijas struktūrvienībās;

10. secina, ka gadījumā, ja novērtēšanas pasākumi parādīs, ka decentralizētā pārvaldība 
nenodrošina izmaksu lietderību un efektivitāti, Eiropas Savienībai nav jākavējas izmainīt 
pašreizējo tendenci Kopienas uzdevumus veikt ar ārpakalpojumu palīdzību un ir jānosaka 
skaidri noteikumi par decentralizēto aģentūru darbības izbeigšanu;

11. atbalsta Komisijas nodomu neierosināt jaunas decentralizētās aģentūras, kamēr nav 
pabeigts novērtēšanas process, it īpaši ņemot vērā to, ka ar pašreizējā daudzgadu finanšu 
shēmā paredzētajām rezervēm būtu ļoti grūti finansēt jaunu Kopienas struktūru, neveicot 
ievērojamas izmaiņas plānojumā;

12. uzskata, ka no budžeta viedokļa būtiskākie jautājumi starpiestāžu darba grupas par ES 
aģentūrām darba kārtībā ir šādi:

Aģentūras definīcijas noteikšana

13. šajā sakarā atgādina aģentūras definīciju, ko noteica 2007. gada 7. marta trialogā, kad tika 
panākta vienošanās, ka attiecībā uz 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punkta 
piemērošanu aģentūras statusu nosaka atkarībā no tā, vai attiecīgā struktūra ir izveidota, 
pamatojoties uz Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam,1 185. pantu 
(Finanšu regula);

14. vēlas uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi kopīgai lietošanai ieviest skaidru un saskaņotu vispārējo 
terminoloģiju attiecībā uz aģentūrām; atgādina, ka „regulatīvās aģentūras” ir tikai 
decentralizēto aģentūru apakšgrupa;

Jaunas aģentūras — saikne starp likumdošanas procedūrām un budžeta prerogatīvām

15. uzskata par svarīgu apspriest ar kalendāru saistītās problēmas, kā arī juridiskos un 
procedūras aspektus, kas varētu kļūt aktuāli gadījumā, ja paralēli likumdevēja 
pieņemtajiem lēmumiem netiks panākta laicīga vienošanās par kādas jaunas aģentūras 
finansēšanu saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. punktu; uzskata, ka 
tikpat būtiski ir apsvērt iespēju noteikt procesuālas garantijas, lai nodrošinātu budžeta 
lēmējinstitūcijas pilnīgu iesaistīšanu visos jautājumos, kas ietekmē budžetu, piemēram, 
attiecībā uz aģentūru uzdevumu saraksta paplašināšanu;

16. atgādina, ka jau 2005. gadā Parlaments aicināja ieviest izmaksu un ieguvumu obligātu 
novērtējumu pirms jaunu aģentūru ierosināšanas, it īpaši pievēršoties jautājumam, vai 
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aģentūras izveide (tostarp iespējamās izmaksas saistībā ar uzraudzību un koordināciju) ir 
izmaksu ziņā efektīvāka nekā tad, ja attiecīgos uzdevumus veiktu Komisijas dienesti, kā 
arī tādiem jautājumiem kā aģentūras pilnvaras un darba metodes un tās neatkarība no 
Komisijas, jo bieži vien tas īpaši interesē likumdevēju;

Pašreizējās aģentūras — uzraudzība

17. uzsver, ka regulāri un koordinēti, nepieļaujot dublēšanos un pārklāšanos, jāveic 
izvērtēšana un pārbaudīšana, lai novērtētu pievienoto vērtību jau izveidotajām 
decentralizētajām aģentūrām, kuras vairs nav 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 47. 
punkta darbības jomā; uzskata to par turpinājumu iepriekš veiktajam darbam, kura 
rezultātā Kopienas aģentūras 2007. gada 18. aprīļa trialogā vienojās par kopīgu 
paziņojumu, ka regulāri jānovērtē jau izveidotās Kopienas aģentūras, īpaši pievēršoties 
izmaksām un ieguvumiem un sīki paskaidrojot kritērijus, kas izmantoti novērtējamo 
aģentūru izvēlei;

18. norāda, ka veiktajai analīzei jāsniedz atbildes uz dažiem pamatjautājumiem par izmaksām 
un ieguvumiem un tā jāveic cita starpā saskaņā ar šādiem kritērijiem:

 samērīgums: kādā pakāpē aģentūras izveides regulā paredzētie mērķi atbilst budžetā 
paredzētajam publisko izdevumu līmenim?

 efektivitāte: kādu ietekmi ir devusi aģentūras darbība?

 lietderība (izmaksu lietderība): cik ekonomiski no dažādiem ieguldījumiem ir iegūti 
iznākumi un rezultāti? Vai (paredzētie) rezultāti ir iegūti ar pamatotām izmaksām, it 
īpaši attiecībā uz iesaistītajiem darbiniekiem un iekšējo organizāciju?

19. norāda, ka, ņemot vērā aģentūru kopējo ietekmi uz budžetu, Komisijai ir pārliecinoši 
jāpierāda, ka Eiropas pārvaldība ar aģentūru palīdzību ir izmaksu ziņā lietderīga, efektīva 
un piemērota izvēle Eiropas politikas īstenošanai pašlaik un tuvākajā nākotnē;

Vispārīgie un kopīgie pamatprincipi

20. uzsver vajadzību noteikt minimālos kopīgos standartus cita starpā attiecībā uz Komisijas 
lomu un politisko atbildību saistībā ar aģentūrām, uzņēmējvalstu piešķirto palīdzību un 
laicīgu un pārredzamu lēmumu par aģentūras atrašanās vietu, ko varētu noteikt aģentūru 
dibināšanas regulās;

21. atgādina, ka aģentūru darbība ir jānosaka ar skaidriem norādījumiem par atbildību, 
ievērojot Finanšu regulas noteikumus; uzsver aģentūru saistības attiecībā uz budžeta 
izpildes apstiprināšanas procedūru;

22. turklāt uzskata, ka ļoti svarīgi ir censties definēt kopējus noteikumus aģentūru budžetu 
pasniegšanas veidam, lai iegūtu pārredzamākus un salīdzināmākus budžeta rādītājus, 
piemēram, par aģentūru darbības īstenošanas līmeni vai ieņēmumu un izdevumu 
sastāvdaļām; uzskata, ka tas, kā ES budžetā kopumā tiek parādītas subsīdijas aģentūrām, 
varbūt būs jāpielāgo jaunās paaudzes aģentūru uzdevumiem un lomai.
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