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NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Úvod

1. víta zámer Komisie stimulovať medziinštitucionálny dialóg o budúcnosti agentúr 
Európskej únie a ich mieste v systéme európskej správy; je presvedčený, že nadišiel čas 
rozhodnúť o všeobecnom smerovaní systému európskej správy, a domnieva sa, že 
medziinštitucionálna pracovná skupina je vhodnou štruktúrou pre konštruktívnu diskusiu 
zameranú na dosiahnutie výsledkov, ktoré sú potrebné na tento účel; zdôrazňuje, že 
v tejto pracovnej skupine sa musia zúčastniť všetci hlavní aktéri z inštitucionálnej 
a legislatívnej oblasti, ako aj zástupcovia rozpočtového orgánu, aby sa zaručili 
uspokojivé výsledky;

2. víta zámer Komisie začať dôkladné horizontálne hodnotenie regulačných agentúr, ktorým 
sa preskúma skutočný význam ich vytvorenia a činnosti v Únii; domnieva sa, že v 
uvedenom rámci je potrebné vytvoriť jednotné pravidlá hodnotenia;

3. pripomína, že agentúry EÚ sa vytvárali podľa potreby vo viacerých vlnách na to, aby 
uspokojovali osobitné potreby, a že sa teda vytvárali nekoordinovaným spôsobom 
bez spoločného rámca; konštatuje však, že žiadny z pokusov o stanovenie určitých 
spoločných pravidiel a zásad pre všetky agentúry v posledných niekoľkých rokoch nebol 
príliš úspešný; ľutuje, že došlo k strate času a vyzýva Radu, aby nasledovala ostatné 
inštitúcie a vyvinula maximálne úsilie na dosiahnutie pokroku v tejto oblasti;

4. je pripravený vziať do úvahy obavy členských štátov týkajúce sa medziinštitucionálnej 
dohody o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry (MID), ktorej návrh 
predložila Komisia v roku 2005 a ktorej cieľom je vypracovať horizontálny rámec na 
vytváranie, štruktúru, fungovanie, hodnotenie a kontrolu decentralizovaných európskych 
agentúr, s cieľom vytvoriť vhodný nástroj, ktorý by bolo možné úspešne uplatniť na 
všetky takéto agentúry;

5. považuje preto rozhodnutie Komisie o stiahnutí návrhu tejto MID za pragmatický krok, 
ktorý môže byť zároveň príležitosťou na hľadanie iných riešení, ktoré sú naliehavo 
potrebné; je presvedčený, že v záujme transparentnosti je pre agentúry napriek ich 
rôznym vlastnostiam potrebný určitý horizontálny rámec;

6. vedel by si predstaviť rozvoj iných nástrojov ako MID s cieľom lepšie vymedziť úlohy 
európskych inštitúcií a potrebné postupy vytvárania nových decentralizovaných agentúr 
alebo riadenia jestvujúcich agentúr;

7. chcel by znovu zdôrazniť, že je dôležité systematickým spôsobom zabezpečiť 
uplatňovanie postupu stanoveného v bode 47 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1 (MID zo 17. mája 2006) na 
medziinštitucionálnej úrovni a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť primerané 
dodržiavanie spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 13. júla 
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2007 o decentralizovaných agentúrach;

8. je presvedčený, že podrobný postup uplatňovania tohto ustanovenia je absolútne 
nevyhnutný; domnieva sa, že takýto postup by mohol poskytnúť možnosť zastrešenia 
niektorých dôležitých aspektov zablokovaného návrhu MID, možno aj v spojení 
s určitými úpravami rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre agentúry; 

9. okrem toho trvá na tom, že pre už jestvujúce agentúry sa musí koordinovaným 
a jednotným spôsobom vykonávať pravidelné hodnotenie toho, či je výkon príslušných 
úloh prostredníctvom agentúry hospodárnejší ako ich výkon prostredníctvom samotných 
oddelení Komisie; 

10. prichádza k záveru, že ak hodnotenia preukážu, že hospodárnosť a efektívnosť 
decentralizovanej správy nie je zaručená, Európska únia by sa nemala vyhýbať zvráteniu 
súčasnej tendencie k externému zabezpečovaniu úloh Komisie a mala by stanoviť jasné 
pravidlá ukončenia mandátu decentralizovaných agentúr; 

11. podporuje zámer Komisie nenavrhnúť žiadne nové decentralizované agentúry, pokým sa 
neukončí hodnotiaci proces, a to najmä so zreteľom na skutočnosť, že rezervy súčasného 
viacročného finančného rámca by v súčasnosti sotva umožnili financovanie akéhokoľvek 
nového orgánu Spoločenstva bez rozsiahleho preprogramovania;

12. z rozpočtového hľadiska považuje za kľúčové body programu medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny pre budúcnosť agentúr EÚ tieto otázky:

Stanovenie definície agentúry

13. v tejto súvislosti pripomína definíciu agentúry stanovenú v trialógu zo 7. marca 2007, 
keď sa dohodlo, že na účel uplatňovania bodu 47 MID zo 17. mája 2006 je pre definíciu 
agentúry rozhodujúce, či bol predmetný orgán vytvorený na základe článku 185 
Nariadenia Rady č. 1605/2002 (ES, Euratom) z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách);

14. chcel by zdôrazniť, že prikladá veľký význam tomu, aby sa na účel všeobecného použitia 
stanovila jasná a koherentná terminológia týkajúca sa agentúr; pripomína, že regulačné 
agentúry sú len podskupinou decentralizovaných agentúr;

Nové agentúry – prepojenie medzi legislatívnymi postupmi a rozpočtovými výsadami

15. považuje za dôležité diskutovať o problémoch časového rámca, ako aj právnych 
a procedurálnych aspektov, ktoré by mohli vzniknúť v prípade, že dohoda o financovaní 
novej agentúry v súlade s bodom 47 MID zo 17. mája 2006 sa nedosiahne včas a zároveň 
s rozhodnutiami prijatými legislatívnym orgánom; za rovnako potrebné považuje 
zamyslieť sa nad určitými procedurálnymi poistkami, ktoré by zabezpečili plné zapojenie 
rozpočtového orgánu do všetkých otázok, ktoré majú vplyv na rozpočet, ako napríklad 
rozšírenie zoznamov úloh agentúr;
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16. pripomína, že Parlament už v roku 2005 žiadal povinné hodnotenia nákladov a prínosov 
pred navrhnutím novej agentúry, ktoré by sa mali sústrediť najmä na otázku, či je 
„alternatíva agentúry (vrátane pravdepodobných nákladov na monitorovanie 
a koordináciu) hospodárnejšia ako alternatíva, keď príslušné úlohy vykonávajú samotné 
oddelenia Komisie“, ale aj na otázky ako mandát a pracovné metódy agentúry alebo 
miera jej nezávislosti od Komisie, čo často osobitne zaujíma zákonodarcu;

Existujúce agentúry - monitorovanie

17. zdôrazňuje potrebu pravidelného a koordinovaného hodnotenia a kontroly – pričom sa 
treba vyhnúť zdvojovaniu a prekrývaniu činností – s cieľom zhodnotiť pridanú hodnotu 
jestvujúcich decentralizovaných agentúr, ktoré už nespadajú do pôsobnosti bodu 47 MID 
zo 17. mája 2006; uvedené považuje za pokračovanie už predtým uskutočnenej práce, 
ktorá vyústila do spoločného vyhlásenia o agentúrach Spoločenstva dohodnutého 
na trialógu 18. apríla 2007, podľa ktorého sa „jestvujúce agentúry Spoločenstva 
pravidelne hodnotia, pričom sa osobitná pozornosť venuje ich nákladom a prínosom 
a podrobným vysvetleniam kritérií použitých na výber agentúr, ktoré sa majú hodnotiť“;

18. konštatuje, že analýza by mala zodpovedať niektoré základné otázky vo vzťahu 
k nákladom a prínosom a mohla by sa vykonať okrem iného v súlade s týmito kritériami:

 Relevantnosť: do akej miery boli ciele stanovené nariadením ustanovujúcim agentúru 
relevantné pre výšku verejných výdavkov schválenú v rozpočte?

 Účinnosť: aké účinky (vplyvy) mala činnosť agentúry?

 Efektivita (hospodárnosť): s akou efektivitou sa rôzne vstupy premenili na výstupy 
a výsledky? Dosiahli sa (očakávané) účinky pri primeraných nákladoch, najmä pokiaľ 
ide o nasadené ľudské zdroje a vnútornú organizáciu?

19. zdôrazňuje, že vzhľadom na celkový vplyv agentúr na rozpočet musí Komisia 
presvedčivo preukázať, že systém európskej správy prostredníctvom agentúr je 
najhospodárnejšou, najefektívnejšou a najvhodnejšou možnosťou realizácie európskych 
politík v súčasnosti a blízkej budúcnosti;

Všeobecný spoločný rámec

20. trvá na tom, že je potrebné vytvoriť minimálne spoločné štandardy, okrem iného pokiaľ 
ide o úlohu a politickú zodpovednosť Komisie vo vzťahu k agentúre, podporu, ktorú 
poskytnú hostiteľské krajiny, a včasné a transparentné rozhodnutie o sídle agentúry, ktoré 
by mohlo byť uvedené v nariadeniach ustanovujúcich agentúry;

21. opätovne pripomína, že je potrebné, aby sa činnosti agentúr riadili jasnými vzťahmi 
zodpovednosti v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách; 
zdôrazňuje povinnosti agentúr týkajúce sa postupu udeľovania absolutória;

22. okrem toho považuje za nanajvýš dôležité snažiť sa o definíciu určitých spoločných 
pravidiel predkladania rozpočtov agentúr s cieľom sprehľadniť a ľahšie porovnávať 
rozpočtové ukazovatele, napríklad mieru plnenia rozpočtu alebo jednotlivé podiely, 
z ktorých sa skladajú ich príjmy a výdavky; domnieva sa, že všeobecné vykazovanie 
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príspevku agentúram v rozpočte EÚ možno bude potrebné prispôsobiť úlohám a cieľom 
novej generácie agentúr.
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