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JAVASLATOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy 2005-ben a Bizottság az európai szabályozási ügynökségek 
létrehozására, szerkezetére, működésére, értékelésére és ellenőrzésére irányuló 
horizontális keret kialakítását célzó intézményközi megállapodásra tett javaslatot;

2. megjegyzi, hogy a Parlament általános támogatása ellenére a Tanáccsal e 
megállapodástervezetről folytatott tárgyalások 2006 folyamán megrekedtek amiatt, hogy 
kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy jogilag megfelelő-e egy intézményközi 
megállapodás alkalmazása;

3. egyetért azzal, hogy az ügynökségek eseti alapon történő létrehozását nem kísérte az 
ügynökségeknek az Európai Unióban betöltött szerepére vonatkozó átfogó elképzelés, 
valamint ennek hiánya megnehezítette az ügynökségek hatékony működését;

4. hangsúlyozza az ügynökségek jelentőségét az EU adminisztrációs szerkezetében; az EU 
intézményei közötti – jelenleg hiányzó – általános egyetértésre szólít fel az ügynökségek 
szerepét és rendeltetését illetően;

5. tudomásul veszi az ügynökségek jövőbeli irányításával foglalkozó intézményközi 
munkacsoportra irányuló javaslatra vonatkozó határozat elfogadásáig a Bizottság azon 
szándékát, hogy:

 visszavonja az intézményközi megállapodásra irányuló javaslatát;

 2009 végéig horizontálisan értékeli a szabályozó ügynökségeket, valamint 
mihamarabb beszámol a Parlamentnek és a Tanácsnak ennek eredményeiről;

 az értékelés befejezéséig nem tesz javaslatot újabb szabályozó ügynökségek 
létrehozására;

 felülvizsgálja az ügynökségekkel folytatott kapcsolatát szabályozó belső bizottsági 
rendszert, továbbá az ügynökségek hatásvizsgálatának módszertanát;

6. rámutat arra, hogy a bizottsági közleményben feltüntetett adatok szerint jelenleg 29, 
mintegy 3800 alkalmazottat foglalkoztató szabályozó ügynökség működik, amely 
hozzávetőleg 1 100 millió euró éves költségvetéssel rendelkezik, s ebből a Közösség 
hozzájárulása 559 millió euró; 

7. hangsúlyozza, hogy az ellenőrzési/mentesítési eljárásnak arányban kell állnia az 
ügynökségek átfogó költségvetésének viszonylagos nagyságával; megjegyzi különösen, 
hogy az Európai Számvevőszék számára rendelkezésre álló források nem emelkedtek az 
ügynökségek számának az elmúlt években bekövetkező növekedésével arányosan;

8. megismétli az ügynökségek mentesítéséről szóló 2008. április 22-i állásfoglalások (7) 
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bekezdésében megfogalmazott kívánalmat, miszerint az ügynökségek teljesítményét 
rendszeresen (és ad hoc jelleggel) ellenőrizze az Európai Számvevőszék vagy egyéb 
független könyvvizsgáló; úgy véli, hogy ennek nem szabadna csupán a pénzügyi irányítás 
és a közpénzek helyes felhasználásának hagyományos elemeire korlátozódnia, hanem az 
irányítás hatékonyságára és eredményességére is ki kellene terjednie, és az egyes 
ügynökségek pénzügyi irányítására vonatkozó minősítést is tartalmaznia kellene;

9. felhívja a figyelmet az Európai Számvevőszéknek az ügynökségek hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásáról szóló közelgő különjelentésére, különös tekintettel a 
teljesítményértékelő ellenőrzésekre;

10. kéri az illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe e különjelentést a saját jelentése 
plenáris ülésen történő benyújtása előtt;

11. javasolja, hogy az ügynökségek jövőbeli irányításával foglalkozó, javasolt intézményközi 
munkacsoport többek között az alábbi témákat vitassa meg:

 az ügynökségek egységes megközelítésének szükségessége a kérdéses évben 
folytatott tevékenységük, valamint a költségvetés teljesítéséről és a pénzügyi 
gazdálkodásról szóló beszámolók és jelentések bemutatása tekintetében;

 valamennyi ügynökség igazgatója számára – szükség szerint fenntartásokat is 
tartalmazó – igazoló nyilatkozat készítésének és aláírásának egységes 
követelménye; 

 valamennyi ügynökségre és kapcsolódó szervezetre alkalmazható harmonizált 
modellt, amely határozott különbséget tesz az alábbiak között:

 a szervezet működéséről, tevékenységéről és eredményeiről beszámoló, 
széles olvasóközönségnek szánt éves jelentés;

 pénzügyi kimutatás és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés;

 a Bizottság főigazgatói által készített tevékenységi jelentésekhez hasonló 
tevékenységi jelentés;

 a szervezet igazgatója által aláírt igazoló nyilatkozat bármely egyéb 
fenntartással vagy megjegyzéssel együtt, amelyekre az igazgató 
szükségesnek tartja felhívni a mentesítő hatóság figyelmét;

 azon elvek meghatározásának szükségessége, amelyek alapján megállapítható, 
hogy a díjak vagy befizetések képezzék-e – és ha igen, milyen mértékben – az 
ügynökségek finanszírozásának részét.
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