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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Introducere

1. salută intenția Comisiei de a încuraja un dialog interinstituțional privind viitorul 
agențiilor Uniunii Europene și poziția lor în sistemul instituțional european; este convins 
că a sosit momentul luării unei decizii în privința direcției generale de urmat de către 
sistemul instituțional european și consideră că un grup de lucru interinstituțional 
reprezintă structura adecvată pentru o dezbatere constructivă și concentrată pe rezultate, 
necesară în luarea respectivei decizii; subliniază că la acest grup de lucru trebuie să ia 
parte toți actorii importanți din sfera instituțională și legislativă, precum și reprezentanți 
ai autorității bugetare, pentru a se garanta obținerea de rezultate satisfăcătoare;

2. salută intenția Comisiei de a lansa o evaluare orizontală aprofundată a agențiilor de 
reglementare, examinând implicațiile reale ale creării și funcționării acestora în Uniune; 
consideră că, în acest cadru, trebuie instituite norme coerente de evaluare;

3. reamintește că agențiile UE au fost înființate în etape succesive în scopul de a răspunde, 
de la caz la caz, unor nevoi specifice, fiind astfel create de o manieră necoordonată, în 
absența unui cadru comun; ia act, cu toate acestea, de faptul că niciunul dintre eforturile 
întreprinse în ultimii ani pentru a institui norme și principii comune aplicabile tuturor 
agențiilor nu a dat rezultate satisfăcătoare; regretă timpul pierdut și invită Consiliul să se 
alăture tuturor celorlalte instituții pentru a depune toate eforturile posibile în vederea 
efectuării unor progrese în acest domeniu;

4. este pregătit să analizeze preocupările statelor membre cu privire la proiectul de acord 
interinstituțional privind cadrul de funcționare al agențiilor europene de reglementare 
(AII), prezentat de către Comisie în 2005 și vizând stabilirea unui cadru orizontal pentru 
înființarea, structura, funcționarea, evaluarea și controlul agențiilor europene 
descentralizate, astfel încât să se instituie un instrument adecvat care s-ar putea aplica cu 
succes în cazul tuturor agențiilor descentralizate;

5. consideră, prin urmare, că decizia Comisiei de a-și retrage propunerea pentru acest AII 
constituie o măsură pragmatică ce ar putea crea, simultan, o oportunitate de a căuta alte 
soluții, imperios necesare; este convins că, în interesul transparenței, este necesar un 
cadru orizontal pentru agenții, în ciuda naturii lor variate;

6. ar putea lua în considerare și dezvoltarea altor instrumente decât AII, în scopul definirii 
mai bune a rolurilor instituțiilor europene și a procedurilor necesare pentru înființarea 
unor noi agenții descentralizate sau pentru gestionarea celor deja existente;

7. dorește să reitereze importanța asigurării sistematice la nivel interinstituțional a aplicării 
procedurii prevăzute la punctul 47 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind 
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disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 (AII din 17 mai 2006) și subliniază 
necesitatea de a asigura monitorizarea adecvată a Declarației comune din 13 iulie 2007 a 
Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la agențiile descentralizate;

8. este convins că elaborarea unei proceduri detaliate de aplicare a respectivei prevederi 
constituie o necesitate absolută; consideră că o astfel de procedură ar putea oferi 
oportunitatea de a include unele dintre aspectele importante cuprinse în proiectul AII 
blocat, poate împreună cu anumite adaptări aduse regulamentului financiar cadru pentru 
agenții; 

9. insistă, în plus, în cazul agențiilor deja existente, asupra necesității de a efectua evaluări 
periodice, de o manieră coordonată și coerentă, privind rentabilitatea recurgerii la o 
agenție comparativ cu îndeplinirea sarcinilor relevante de către serviciile Comisiei; 

10. concluzionează că, dacă în urma efectuării acestor exerciții de evaluare nu se garantează 
rentabilitatea și eficiența administrării descentralizate, Uniunea Europeană nu ar trebui să 
ezite să inverseze tendința actuală de externalizare a sarcinilor Comisiei și ar trebui să 
stabilească norme clare privind încheierea mandatului agențiilor descentralizate; 

11. susține intenția Comisiei de a nu mai propune înființarea vreunei alte noi agenții 
descentralizate până la terminarea procesului de evaluare, mai ales în contextul în care 
marjele disponibile în cadrul actualului cadru financiar multianual ar face foarte dificilă, 
pentru moment, finanțarea oricărui nou organism comunitar, fără a recurge la o realocare 
de proporții;

12. are în vedere, din punct de vedere bugetar, următoarele aspecte esențiale ca priorități în 
activitatea grupului de lucru interinstituțional privind viitorul agențiilor UE:

Stabilirea unei definiții pentru noțiunea de „agenție”

13. reamintește, în acest sens, definiția noțiunii de „agenție” stabilită în cadrul discuției 
tripartite din 7 martie 2007, când s-a căzut de acord ca, în scopul aplicării punctului 47 
din AII din 17 mai 2006, definiția noțiunii de „agenție” să se determine în funcție de 
criteriul dacă înființarea sa a avut loc în temeiul articolului 185 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al Comunităților Europene2 (Regulamentul financiar);

14. dorește să sublinieze importanța pe care o acordă unei terminologii generale clare și 
coerente în privința agențiilor, terminologie ce ar trebui stabilită pentru uzul general; 
reamintește că „agențiile de reglementare” reprezintă doar o subcategorie a agențiilor 
descentralizate;

Agenții noi - legătura dintre procedurile legislative și prerogativele bugetare

15. consideră drept importantă dezbaterea problemelor privind calendarul, precum și a 
aspectelor legale și procedurale ce ar putea decurge în cazul în care nu s-ar ajunge în timp 

                                               
1  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2  JO L 248, 16.9.2002, p.1.
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util la un acord privind finanțarea unei noi agenții, în temeiul punctului 47 din AII din 17 
mai 2006, în paralel cu deciziile luate de legislator; consideră la fel de importantă 
discutarea unor măsuri procedurale de salvgardare pentru a asigura implicarea deplină a 
autorității bugetare în toate aspectele ce au impact asupra bugetului, cum ar fi extinderea 
listei de sarcini a agențiilor;

16. reamintește că Parlamentul a solicitat încă din 2005 efectuarea de evaluări obligatorii de 
rentabilitate înainte de a propune înființarea unei noi agenți, evaluări ce ar trebui să se 
concentreze mai ales asupra chestiunii dacă „opțiunea înființării unei agenții (inclusiv 
costurile probabile de control și coordonare) este mai rentabilă decât îndeplinirea 
sarcinilor relevante de către serviciile Comisiei”, precum și asupra altor aspecte, cum ar fi 
mandatul și metodele de lucru ale agenției sau gradul său de independență față de 
Comisie, care adeseori prezintă un interes deosebit pentru legislator;

Agenții existente - controlul

17. subliniază necesitatea unei exercitări coordonate și periodice a evaluării și controlului -
cu evitarea paralelismelor și a suprapunerilor - în verificarea valorii adăugate generate de 
agențiile descentralizate existente, ce nu mai intră sub incidența punctului 47 din AII din 
17 mai 2006; consideră că acest lucru intervine ca urmare a activităților întreprinse 
anterior, ce au avut drept rezultat declarația comună privind agențiile comunitare, 
convenită cu ocazia trialogului din 18 aprilie 2007, privind „evaluarea periodică a 
agențiilor comunitare existente, punându-se îndeosebi accentul pe rentabilitatea lor și 
explicându-se în detaliu criteriile folosite pentru selecția agențiilor evaluate”;

18. observă că analiza întreprinsă ar trebui să ia în calcul câteva aspecte fundamentale privind 
rentabilitatea și ar putea fi desfășurată în conformitate cu următoarele criterii:

 relevanță: în ce măsură s-au dovedit relevante obiectivele prevăzute în regulamentul 
de instituire al unei agenții, față de nivelul fondurilor publice aprobate în buget?

 eficacitate: ce efecte (impact) au avut activitățile desfășurate de agenție?

 eficiență (rentabilitate):  cum au fost transformate intrările în rezultate și ieșiri, din 
punct de vedere economic? s-au obținut rezultatele (sperate) la costuri rezonabile, 
îndeosebi cu privire la personalul angajat și organizarea internă?

19. subliniază că, având în vedere impactul agenției asupra bugetului, Comisia trebuie să 
demonstreze în mod convingător că guvernanța europeană prin intermediul agențiilor este 
opțiunea cea mai rentabilă, eficientă și adecvată pentru aplicarea politicilor europene în 
prezent și în viitorul apropiat;

Cadrul general comun

20. insistă asupra necesității de a se adopta norme comune minime cu referire, printre altele, 
la rolul și responsabilitatea politică a Comisiei în legătură cu agenția, sprijinul ce urmează 
a fi acordat de țările-gazdă și luarea la timp și în mod transparent a deciziei privind sediul 
agențiilor, aspecte ce ar putea fi incluse deja în regulamentul de instituire al agențiilor;
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21. reamintește faptul că acțiunile agențiilor trebuie să fie reglementate de linii clare de 
responsabilitate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar; atrage atenția 
asupra obligațiilor agențiilor cu privire la procedura de descărcare de gestiune;

22. consideră, de asemenea, de cea mai mare importanță, definirea unor norme comune 
privind prezentarea bugetelor agențiilor cu scopul de a face mai transparenți și mai 
comparabili indicatorii bugetari, cum ar fi ratele de execuție a bugetelor agențiilor sau 
cotele individuale ce constituie veniturile și cheltuielile; consideră că s-ar putea să fie 
necesar ca prezentarea generală a subvențiilor acordate agențiilor în bugetul UE să fie 
adaptată la sarcinile și rolurile noii generații de agenții.
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