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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

Uvod

1. pozdravlja namen Komisije, da spodbudi medinstitucionalni dialog o prihodnjih 
agencijah Evropske unije in njihovem mestu v evropski upravi; je prepričan, da je napočil 
čas za odločitev glede splošne smeri, v katero naj bi se razvijala evropska uprava in meni, 
da je medinstitucionalna delovna skupina ustrezna struktura za konstruktivno razpravo, 
usmerjeno v rezultat, ki je potrebna za ta namen; poudarja, da bi morali v tej delovni 
skupini sodelovati vsi pomembni akterji z institucionalnega in zakonodajnega področja 
ter predstavniki proračunskega organa, da bi bili zagotovljeni zadovoljivi rezultati;

2. pozdravlja namen Komisije, da bo začela s podrobnim horizontalnim ocenjevanjem 
regulativnih agencij, s katerim se bodo preučile resnične posledice njihove ustanovitve in 
delovanja v Uniji; meni, da je treba v tem okviru oblikovati skladna pravila ocenjevanja;

3. poudarja, da so bile agencije EU ustanovljene v zaporednih intervalih, da bi tako 
zadovoljile določene potrebe za vsak primer posebej, in so bile zato oblikovane 
neusklajeno brez skupnega okvira; vendar opozarja, da v preteklih nekaj letih noben 
poskus, da bi se oblikovala skupna pravila in načela, ki bi veljala za vse agencije, ni bil 
posebno uspešen; obžaluje izgubljeni čas in poziva Svet, naj se ostalim institucijam 
pridruži pri prizadevanjih za napredek na tem področju;

4. je pripravljen razmisliti o zaskrbljenosti držav članic glede osnutka medinstitucionalnega 
sporazuma o operativnem okviru za evropske regulativne agencije, ki ga je predstavila 
Komisija leta 2005 in katerega cilj je vzpostavitev horizontalnega okvira za ustanovitev, 
strukturo, delovanje, oceno in nadzor evropskih decentraliziranih agencij, da se oblikuje 
ustrezen instrument, ki bi se lahko uspešno uporabljal za vse te agencije;

5. zato meni, da je odločitev Komisije, da umakne svoj predlog za medinstitucionalni 
sporazum, pragmatičen korak, ki bi lahko hkrati ustvaril priložnost za iskanje drugih 
rešitev, ki so nujno potrebne; je prepričan, da je zaradi preglednosti potreben nekakšen 
horizontalni okvir za agencije, kljub njihovemu različnemu značaju;

6. si lahko predstavlja, da bi se razvili tudi drugi instrumenti, ne le medinstitucionalni 
sporazum, da bi se bolje opredelile vloge evropskih institucij in ustrezni postopki za 
ustanovitev novih decentraliziranih agencij ali ravnanje z obstoječimi;

7. želi poudariti, kako pomembno je, da se na sistematični osnovi na medinstitucionalni 
ravni zagotovi uporaba postopka, določenega v točki 47 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju1, in 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno nadaljevanje skupne izjave Parlamenta, Sveta in 
Komisije z dne 13. julija 2007 o decentraliziranih agencijah;

                                               
1  UL C 139, 14.06.06, str. 1.
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8. je prepričan, da je nujno potreben natančen postopek za uporabo te določbe; meni, da bi 
takšen postopek lahko omogočil priložnost za vključitev nekaterih pomembnih vidikov 
osnutka medinstitucionalnega sporazuma, v zvezi s katerim je bil postopek ustavljen, 
morda skupaj z nekaj prilagoditvami okvirni finančni uredbi za agencije; 

9. poleg tega vztraja, da je treba obstoječe agencije redno in usklajeno ocenjevati glede na 
to, ali je možnost z agencijo stroškovno učinkovitejša, kot če ustrezne naloge opravljajo 
službe Komisije; 

10. meni, da Evropska unija ne bi smela oklevati pri preusmerjanju sedanje težnje k 
zunanjemu izvajanju nalog Komisije in bi morala oblikovati jasna pravila za končanje 
mandata decentraliziranih agencij, če bi ocenjevanja pokazala, da nista zagotovljeni 
stroškovna učinkovitost in uspešnost decentraliziranega upravljanja; 

11. podpira namen Komisije, da ne bo predlagala novih decentraliziranih agencij, dokler 
postopek ocenjevanja ni končan, zlasti ker bi bilo zaradi meja sedanjega večletnega 
finančnega okvira brez temeljitega ponovnega načrtovanja trenutno izredno težko 
financirati nove organe Skupnosti;

12. meni, da so s proračunskega vidika za program medinstitucionalne delovne skupine o 
prihodnosti agencij EU ključni naslednji elementi :

Oblikovanje opredelitve agencij

13. v zvezi s tem opozarja na opredelitev „agencije“ po trialogu z dne 7. marca 2007, na 
katerem je bilo dogovorjeno, da bo za uporabo točke 47 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006 opredelitev „agencije“ določena glede na to, ali je bil zadevni organ 
ustanovljen po členu 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1
(finančna uredba);

14. želi poudariti, kako pomembna je jasna in skladna splošna terminologija v zvezi z 
agencijami, ki jo je treba oblikovati za skupno uporabo; opozarja, da so „regulativne 
agencije“ zgolj podskupina decentraliziranih agencij;

Nove agencije – povezava med zakonodajnimi postopki in proračunskimi pristojnostmi

15. meni, da je treba razpravljati o problemih v zvezi z datumi ter s pravnimi in 
postopkovnimi vidiki, ki bi se lahko pojavili, če ne bo pravočasno sklenjen sporazum o 
financiranju nove agencije v skladu s točko 47 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. 
maja 2006, vzporedno z odločitvami, ki jih je sprejel zakonodajalec; meni, da je prav tako 
treba razmisliti o nekaterih postopkovnih zaščitnih ukrepih, da se zagotovi polno 
sodelovanje proračunskega organa pri vseh vprašanjih, ki vplivajo na proračun, kot na 
primer razširitev seznama nalog agencij;

16. poudarja, da je Parliament že leta 2005 pozval, da je, preden se predlaga ustanovitev nove 
agencije, obvezna analiza stroškov in koristi, ki bi se morala osredotočiti zlasti na 

                                               
1  UL L 248, 16.09.02, str. 1.
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vprašanje, ali „je agencija (vključno z morebitnimi stroški za spremljanje in usklajevanje) 
bolj stroškovno učinkovita, kot če bi zadevne naloge opravile same službe Komisije“, pa 
tudi na vprašanja, kot so mandat in delovne metode agencije ali stopnja njene 
neodvisnosti od Komisije, saj je to za zakonodajalca pogosto še posebej pomembno;

Obstoječe agencije – spremljanje

17. poudarja potrebo po rednem in usklajenem ocenjevanju in nadzoru – pri čemer se je treba 
izogniti podvajanju in prekrivanju – da bi se ocenila dodana vrednost obstoječih 
decentraliziranih agencij, ki ne sodijo več pod točko 47 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006; to razume kot nadaljevanje prejšnjega dela, čemur je sledila skupna 
izjava o agencijah Skupnosti, o kateri so se sporazumeli na trialogu 18. aprila 2007, „da 
bodo redno ocenjevali obstoječe agencije Skupnosti, pri čemer se bodo zlasti osredotočili 
na njihove stroške in koristi ter podrobno pojasnili uporabljena merila za izbiro agencij, 
ki jih bodo ocenjevale“;

18. ugotavlja, da bi morala opravljena analiza odgovoriti na nekaj osnovnih vprašanj v zvezi 
s stroški in koristmi in bi se med drugim lahko opravila v skladu z naslednjimi merili:

 Ustreznost: V kolikšni meri so cilji, začrtani v ustanovitveni uredbi agencije, ustrezali 
ravni javne porabe, odobrene v proračunu?

 Uspešnost: Kakšen učinek (vpliv) je imela dejavnost agencije?

 Učinkovitost (stroškovna učinkovitost): Kako ekonomično so se posamezni vnosi 
pretvorili v donose in rezultate? Ali so bili (pričakovani) učinki doseženi ob 
sprejemljivih stroških, zlasti glede vključenega osebja in notranje organizacije?

19. poudarja, da mora Komisija z ozirom na skupne proračunske posledice agencij 
prepričljivo dokazati, da je evropska uprava prek agencij stroškovno najučinkovitejša, 
najuspešnejša in najustreznejša možnost za izvajanje evropskih politik sedaj in v bližnji 
prihodnosti;

Splošni skupni okvir

20. vztraja, da je treba oblikovati minimalne skupne standarde, med drugim v zvezi z vlogo 
in politično odgovornostjo Komisije glede agencij, podporo, ki jo nudijo države 
gostiteljice, ter pravočasno in pregledno odločitvijo o sedežu agencije, kar bi lahko 
vključevale ustanovitvene uredbe agencij;

21. opozarja, da morajo biti dejavnosti agencij urejene z jasno določenimi zahtevami glede 
odgovornosti, v skladu z določbami finančne uredbe; poudarja obveznosti agencij v zvezi 
s postopkom podelitve razrešnice;

22. poleg tega meni, da je najpomembneje, da se poskusijo opredeliti nekatera skupna pravila 
za predstavitev proračuna agencij, da bi bili proračunski kazalniki, kot so stopnje 
izvajanja agencij ali posamezni deleži, ki sestavljajo njihove prihodke in odhodke, 
preglednejši in primerljivejši; meni, da bi bilo splošni prikaz subvencij agencijam v 
proračunu EU morda treba prilagoditi nalogam in vlogam nove generacije agencij.
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