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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad 2005 m. Komisija pasiūlė tarpinstitucinį susitarimą, skirtą horizontaliai 
Europos reguliavimo agentūrų kūrimo, struktūros, veiklos, vertinimo ir kontrolės sistemai 
sukurti;

2. pažymi, kad, neatsižvelgiant į Parlamento paramą, derybos su Taryba dėl šio susitarimo 
projekto 2006 m. buvo vilkinamos kilus abejonėms, ar tarpinstitucinis susitarimas šiuo 
klausimu teisiškai tinkamas;

3. sutinka, kad steigiant atskiras agentūras nebuvo laikomasi bendros vizijos dėl agentūrų 
vaidmens Europos Sąjungoje ir kad nesant tokios vizijos agentūroms buvo daug sunkiau 
veiksmingai dirbti;

4. pabrėžia agentūrų svarbą ES administravimo sistemoje; ragina ES institucijas laikytis 
bendro požiūrio dėl agentūrų tikslo ir vaidmens, nes tokio požiūrio dabar trūksta;

5. pažymi Komisijos, laukiančios sprendimo dėl savo pasiūlymo įsteigti tarpinstitucinę darbo 
grupę dėl agentūrų valdymo ateityje, ketinimus:

 atsiimti pasiūlymą dėl tarpinstitucinio susitarimo;

 iki 2009 m. pabaigos atlikti horizontalųjį reguliavimo agentūrų įvertinimą ir kuo 
greičiau pranešti Parlamentui ir Tarybai rezultatus;

 nesiūlyti nė vienos naujos reguliavimo agentūros, kol nebus baigtas įvertinimas;

 persvarstyti pačios Komisijos vidaus sistemas, atsakingas už santykius su 
agentūromis, taip pat agentūrų poveikio vertinimo atlikimo metodologiją;

6. pažymi, kad, Komisijos komunikate pateiktais duomenimis, dabar veikia 29 reguliavimo 
agentūros, kuriose dirba 3 800 darbuotojų ir kurių metinis biudžetas sudaro apie 
1 100 mln. EUR, įskaitant Bendrijos įnašą, kuris siekia 559 mln. EUR;

7. primygtinai reikalauja, kad audito arba biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesas atitiktų 
santykinį bendro agentūrų biudžeto dydį; ypač pažymi, kad Europos Audito Rūmų 
ištekliai augant agentūrų skaičiui pastaraisiais metais nedidėjo;

8. pakartoja 2008 m. balandžio 22 d. rezoliucijų dėl agentūrų biudžetų įvykdymo 
patvirtinimo 7 dalyje išsakytą pageidavimą, kad Europos Audito Rūmai arba kitas 
nepriklausomas auditorius reguliariai (ir ad hoc pagrindu) atliktų agentūrų veiklos auditą; 
mano, kad auditas neturėtų apsiriboti tradiciniais finansų valdymo ir tinkamo viešųjų lėšų 
panaudojimo aspektais, į jį taip pat turėtų būti įtrauktas veiksmingo administravimo 
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aspektas ir kiekvienos agentūros finansų valdymo reitingas;

9. atkreipia dėmesį į būsimą Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą dėl patikimo 
agentūrų finansų valdymo, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas veiklos auditui;

10. prašo atsakingą komitetą atsižvelgti į šią specialiąją ataskaitą prieš pateikiant pranešimą 
plenarinei sesijai;

11. mano, kad pasiūlyta tarpinstitucinė darbo grupė dėl agentūrų valdymo ateityje turėtų 
apsvarstyti klausimus dėl:

 būtinybės, kad agentūros laikytųsi standartinio požiūrio pristatydamos svarstomų 
finansinių metų veiklą, sąskaitas ir ataskaitas dėl biudžeto ir finansų valdymo;

 standartinio reikalavimo, kad visų agentūrų direktoriai parengtų ir pasirašytų 
patikinimo pareiškimą, į kurį, jei būtina, būtų įtrauktos išlygos;

 suderinto modelio, taikytino visoms agentūroms ir palydovinėms įstaigoms, aiškiai 
atskiriant

 metinę ataskaitą, skirtą bendrai paskaityti apie įstaigos veiklą, darbą ir 
laimėjimus;

 finansinius pranešimus ir biudžeto įvykdymo ataskaitą;

 veiklos ataskaitą, atitinkančią Komisijos generalinių direktorių veiklos 
ataskaitas;

 patikinimo pareiškimą, pasirašytą įstaigos direktoriaus, kuriame nurodytos 
visos išlygos ir pastabos, į kurias, direktoriaus nuomone, biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo institucija turėtų atkreipti dėmesį;

 būtinybės apibrėžti principus, kuriais remiantis būtų nustatoma, ar mokesčiai arba 
mokėjimai turėtų būti agentūrų finansavimo šaltinis ir kokio dydžio jie turėtų būti.
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