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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Wprowadzenie

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji promowania dialogu 
międzyinstytucjonalnego w sprawie przyszłości agencji UE i ich miejsca w sprawowaniu 
rządów w Europie; wyraża przekonanie, iż nadszedł czas, by określić ogólny kierunek 
sprawowania rządów w Europie oraz uważa międzyinstytucjonalną grupę roboczą za 
wiarygodną strukturę służącą konstruktywnej i zorientowanej na wynik debacie, która 
wydaje się konieczna w tym celu; podkreśla, że wszystkie główne podmioty sfery 
instytucjonalnej i legislacyjnej, jak również przedstawiciele władzy budżetowej powinni 
uczestniczyć w tej grupie roboczej dla zagwarantowania zadowalających wyników;

2. z zadowoleniem przyjmuje zamierzone przez Komisję przeprowadzenie dogłębnej 
ogólnej oceny agencji regulacyjnych, badającej rzeczywiste skutki ich utworzenia i 
działania w Unii; uważa, że w tym zakresie konieczne jest przyjęcie spójnych zasad 
oceny;

3. przypomina, że agencje UE zostały powoływane do życia sukcesywnie w odpowiedzi na 
konkretne potrzeby co oznacza, że zostały w związku z tym utworzone w sposób 
nieskoordynowany bez wspólnych ram; zauważa jednakże, że żaden z wysiłków 
podjętych w ostatnich latach w celu ustanowienia pewnych wspólnych przepisów i zasad 
w odniesieniu do wszystkich agencji nie przyniósł sukcesów; ubolewa nad stratą czasu i 
wzywa Radę do dołączenia do wszystkich instytucji i dołożenia wszelkich możliwych 
starań w celu osiągnięcia postępu w tej kwestii;

4. wyraża gotowość rozważenia obaw państw członkowskich dotyczących projektu 
porozumienia międzyinstytucjonalnego (PM) w sprawie ram działania europejskich 
agencji regulacyjnych, przedstawionego przez Komisję w 2005 r. i mającego na celu 
ustanowienie horyzontalnych ram tworzenia zdecentralizowanych europejskich agencji 
regulacyjnych, ich struktury, działania, oceny oraz kontroli, tak aby utworzyć odpowiedni 
instrument, który mógłby skutecznie obowiązywać wobec wszystkich tego typu agencji;

5. uważa w związku z tym, że decyzja Komisji o wycofaniu wniosku w sprawie 
porozumienia międzyinstytucjonalnego jest pragmatycznym krokiem dającym możliwość 
znalezienia innych rozwiązań w trybie pilnym; wyraża przekonanie, że dla celów 
przejrzystości, konieczne są pewne ramy horyzontalne dla agencji, pomimo ich różnego 
charakteru;

6. można również rozważyć rozwój narzędzi innych niż porozumienie 
międzyinstytucjonalne w celu lepszego zdefiniowania roli instytucji europejskich i 
niezbędnych procedur w zakresie powoływania nowych zdecentralizowanych agencji lub 
zarządzania już istniejącymi;

7. pragnie ponownie podkreślić znaczenie systematycznego zapewnienia na szczeblu 
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międzyinstytucjonalnym stosowania procedury określonej w pkt. 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i 
należytego zarządzania finansami1 (PM z 17 maja 2006 r.) i podkreśla potrzebę nadania 
odpowiedniego dalszego biegu wspólnemu oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji z dnia 13 lipca 2007 w sprawie agencji zdecentralizowanych;

8. wyraża przekonanie, że szczegółowa procedura określająca stosowanie tego przepisu jest 
absolutną koniecznością; uważa, że taka procedura dałaby możliwość przejęcia 
niektórych ważnych aspektów zablokowanego projektu porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, być może w połączeniu z pewnymi dostosowaniami do 
ramowego rozporządzenia finansowego dla agencji; 

9. podkreśla, że dodatkowo dla już istniejących agencji, należy regularnie przeprowadzać 
ocenę w sposób skoordynowany i spójny, aby stwierdzić czy opcja agencji jest 
korzystniejsza pod względem kosztów niż wykonywanie danych zadań przez 
odpowiednie służby Komisji;

10. uważa, ze jeżeli ocena wskazuje na fakt, iż nie można zapewnić skuteczności 
zdecentralizowanej administracji i jej efektywności pod względem kosztów, Unia 
Europejska nie powinna zawahać się przed odwróceniem aktualnej tendencji zlecenia na 
zewnątrz zadań Komisji i powinna ustanowić jasne zasady w zakresie zakończenia 
mandatu zdecentralizowanych agencji;

11. popiera zamiar Komisji, by nie proponować tworzenia żadnych nowych 
zdecentralizowanych agencji do czasu zakończenia procesu oceny, w szczególności w 
związku z faktem, że margines bieżących wieloletnich ram finansowych bardzo by 
utrudniał finansowanie jakichkolwiek nowych organów Wspólnoty bez dogłębnej rewizji 
planowania;

12. uważa, z budżetowego punktu widzenia, że następujące kwestie są najważniejsze w 
zakresie programu prac międzyinstytucjonalnej grupy roboczej w sprawie przyszłości 
agencji UE:

Opracowanie definicji pojęcia "agencja"

13. przypomina w związku z tym definicję "agencji" określoną na posiedzeniu trójstronnym 
w dniu 7 marca 2007 r. kiedy to postanowiono, że dla celu stosowania art. 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pojęcie "agencja" zostanie 
zdefiniowane w oparciu o kryterium czy zainteresowany organ został ustanowiony na 
mocy art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich2 (rozporządzenie finansowe);

14. chciałby podkreślić znaczenie jasnej i spójnej terminologii w odniesieniu do agencji, 
która powinna zostać ustalona dla wspólnego użytku; przypomina, ze agencje regulacyjne 
stanowią jedynie podgrupę agencji zdecentralizowanych;

                                               
1  Dz.U. C 139 z 14.6. 2006, s. 1.
2  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
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Nowe agencje - powiązanie procedur legislacyjnych i prerogatyw budżetowych

15. uważa, że ważne jest by przedyskutować problemy związane z kalendarzem, jak również 
aspekty prawne i proceduralne, jakie mogą pojawić się jeżeli porozumienie w sprawie 
finansowania nowej agencji na mocy art. 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. nie zostanie zawarte na czas, równocześnie z podjęciem decyzji 
przez ustawodawcę; uważa za równie niezbędne, by zbadać zabezpieczenia proceduralne 
dla zapewnienia pełnego zaangażowania władzy budżetowej we wszystkie kwestie 
mające wpływ na budżet, takie jak rozszerzenie zadań agencji;

16. przypomina o wezwaniu Parlamentu z 2005 r. do obowiązkowego przeprowadzania 
oceny efektywności pod względem kosztów przed zaproponowaniem utworzenia nowej 
agencji; ocena ta powinna w szczególności koncentrować się na kwestii czy opcja 
utworzenia agencji (w tym koszty związane z kontrolą i koordynacją) jest najbardziej 
korzystną formą realizacji zadań zaplanowanych przez służby Komisji, ale również na 
kwestiach takich jak mandat i metody pracy agencji oraz jej stopień niezależności od 
Komisji, co stanowi obiekt szczególnego zainteresowania ustawodawcy;

Istniejące agencje - Monitorowanie

17. podkreśla konieczność regularnego i skoordynowanego przeprowadzania oceny i kontroli 
– unikając powielania się i nakładania się działań – w celu oszacowania wartości dodanej 
już istniejących zdecentralizowanych agencji, które nie podlegają już zakresowi pkt. 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.; uważa, że jest to kolejny 
etap juz podjętych działań, które zaowocowały wspólnym oświadczeniem w sprawie 
agencji wspólnotowych przyjętym podczas posiedzenia trójstronnego w dniu 18 kwietnia 
2007 r. mającym na celu regularne ocenianie istniejących agencji Wspólnoty, ze 
szczególnym naciskiem na ich efektywność pod względem kosztów szczegółowo 
wyjaśniając kryteria przyjęte do wyboru agencji podlegającej ocenie;

18. zauważa, ze przeprowadzona analiza powinna odpowiadać na kilka podstawowych 
kwestii związanych z efektywnością pod względem kosztów i mogłaby zostać 
przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

 Adekwatność: w jakim stopniu cele przewidziane z rozporządzeniu ustanawiającym 
agencję były adekwatne do poziomu wydatków publicznych przyznanych w 
budżecie?

 Skuteczność: Jakie efekty (wpływ) osiągnięto dzięki działalności agencji?

 Efektywność pod względem kosztów: Czy z ekonomicznego punktu widzenia 
nakłady zostały przekształcone w wyniki i rezultaty? Czy oczekiwane skutki 
osiągnięto przy rozsądnych nakładach, w szczególności w odniesieniu do 
zatrudnionego personelu i organizacji wewnętrznej?

19. zaznacza, że, uwzględniając ogólny wpływ agencji na budżet, Komisja musi w 
przekonywujący sposób wykazać, że sprawowanie władzy w Europie poprzez agencje 
jest najbardziej efektywną pod względem kosztów, skuteczną i odpowiednią opcją 
wdrażania polityki europejskiej aktualnie i w przyszłości;
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Wspólne ramy ogólne

20. podkreśla konieczność ustanowienia pewnych minimalnych uniwersalnych standardów, 
między innymi w odniesieniu do roli i politycznej odpowiedzialności Komisji w stosunku 
do agencji, wsparcia przyznawanego przez państwa goszczące agencje oraz terminowego 
i przejrzystego wyboru siedziby agencji, co mogłoby zostać określone w 
rozporządzeniach ustanawiających agencje;

21. przypomina, że działaniami agencji należy zarządzać zgodnie z zasadami rachunkowości 
i przepisami rozporządzenia finansowego; podkreśla obowiązki agencji dotyczące 
procedury uzyskania absolutorium;

22. uważa ponadto, że bardzo ważne jest, by spróbować określić wspólne zasady prezentacji 
budżetów agencji, aby wskaźniki budżetowe, takie jak wskaźniki wykonania agencji czy 
indywidualne składniki dochodów i wydatków były bardziej przejrzyste i porównywalne;
uważa, że ogólna prezentacja pomocy przyznanej agencjom z budżetu UE może 
wymagać dostosowania do zadań i roli agencji nowej generacji.
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