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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že Komise v roce 2005 navrhla interinstitucionální dohodu, jejímž cílem bylo
vytvořit horizontální rámec pro vytváření, strukturu, provoz, hodnocení a kontrolu 
evropských regulačních agentur;

2. konstatuje, že navzdory všeobecné podpoře Parlamentu byla jednání s Radou o tomto 
návrhu smlouvy pozastavena v roce 2006, neboť se objevily pochybnosti o tom, zda je 
použití interinstitucionální dohody vhodné z právního hlediska;

3. souhlasí s tím, že při nesystematickém zakládání agentur chyběla celková představa 
o úloze, kterou by agentury měly v Evropské unii hrát, a že neexistence této celkové 
představy znesnadňuje účinné fungování agentur;

4. zdůrazňuje význam agentur ve správním rámci EU; vyzývá jednotlivé orgány EU, aby 
jednotně pojímaly účel a úlohu agentur, k čemuž v současné době nedochází;

5. bere na vědomí záměr Komise učinit následující kroky předtím, než bude přijato 
rozhodnutí o jejím návrhu interinstitucionální pracovní skupiny pro budoucí řízení 
agentur:

 stáhnout návrh na interinstitucionální dohodu;

 provést horizontální hodnocení regulačních agentur do konce roku 2009 a co nejdříve 
podat Parlamentu a Radě zprávu o výsledcích;

 nenavrhovat nové regulační agentury, dokud nebude hodnocení hotové;

 provést revizi svých vnitřních systémů, které upravují její vztahy s agenturami, jakož 
i metody pro provádění hodnocení dopadů agentur;

6. poukazuje na to, že podle údajů, které uvedla Komise ve svém sdělení, existuje 
v současnosti 29 regulačních agentur, které zaměstnávají přibližně 3 800 zaměstnanců, 
s ročním rozpočtem cca 1 100 milionů EUR, včetně příspěvku Společenství ve výši cca 
559 milionů EUR;

7. trvá na tom, že postup auditu a udělování absolutoria musí být přiměřený relativní 
velikosti celkového rozpočtu agentur; konstatuje zejména, že zdroje, které má k dispozici 
Evropský účetní dvůr, se nezvýšily úměrně nárůstu počtu agentur v uplynulých letech;

8. připomíná požadavek uvedený v odstavci 7 usnesení o udělení absolutoria agenturám ze 
dne 22. dubna 2008, aby byl výkon agentur pravidelně (a ad hoc) kontrolován Evropským 
účetním dvorem nebo jiným nezávislým auditorem; domnívá se, že by tato kontrola 
neměla být omezena na tradiční prvky finančního řízení a řádné používání veřejných 
finančních prostředků, ale měla by zahrnovat také účinnost a účelnost správy včetně 
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posouzení finančního řízení každé agentury;

9. poukazuje na připravovanou zvláštní zprávu Evropského účetního dvora o řádném 
finančním řízení agentur, se zvláštním zřetelem na audity výkonnosti;

10. žádá příslušný výbor, aby před tím, než předloží svou zprávu na plenárním zasedání, 
zohlednil tuto zvláštní zprávu;

11. navrhuje, aby mezi záležitosti, kterými se má zabývat navrhovaná interinstitucionální 
pracovní skupina pro budoucí řízení agentur, patřily tyto body:

 potřeba standardního přístupu agentur k vykazování jejich činností v průběhu 
příslušného rozpočtového roku, účetním závěrkám a zprávám o rozpočtovém 
a finančním řízení;

 standardní požadavek na všechny ředitele agentur, aby vypracovali a podepsali 
prohlášení o věrohodnosti, které v případě potřeby obsahuje i výhrady;

 harmonizovaný model, který lze uplatnit na všechny agentury a vedlejší subjekty 
a který jasně rozlišuje mezi

 výroční zprávou o operacích, práci a úspěších subjektu určenou široké 
veřejnosti;

 finančními výkazy a zprávou o plnění rozpočtu;

 zprávou o činnosti v souladu se zprávami o činnosti generálních ředitelů 
Komise;

 prohlášením o věrohodnosti učiněným ředitelem subjektu spolu 
s jakýmikoli výhradami nebo připomínkami, na které chce ředitel upozornit 
orgán udělující absolutorium;

 potřeba stanovit pravidla, která by určovala zda a do jaké míry by poplatky nebo 
platby měly být zdrojem pro financování agentur.
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