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IEROSINĀJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo lietu komiteju savā 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka 2005. gadā Komisija ierosināja iestāžu nolīgumu, kura mērķis ir noteikt 
horizontālus principus attiecībā uz Eiropas regulatīvo aģentūru izveidi, struktūru, darbību, 
novērtēšanu un kontroli;

2. atzīmē, ka, neraugoties uz Parlamenta vispārēju atbalstu, 2006. gadā uzsāktās sarunas ar 
Padomi par minēto nolīguma projektu radīja šaubas par to, vai iestāžu nolīguma 
pielietošana ir tiesiski pamatota;

3. piekrīt, ka aģentūru izveide atkarībā no konkrētās situācijas nepapildina vispārējo
redzējumu par aģentūru nozīmi Eiropas Savienībā un ka šāda globāla redzējuma trūkuma 
dēļ aģentūrām ir grūtāk efektīvi strādāt;

4. uzsver aģentūru nozīmi ES administratīvajā struktūrā; aicina veidot vienotu izpratni ES 
iestāžu starpā par aģentūru mērķi un nozīmi, kuras šobrīd trūkst;

5. atzīmē šādas Komisijas ieceres - līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums attiecībā uz 
priekšlikumu izveidot turpmākās aģentūru pārvaldības starpiestāžu darba grupu:

 atsaukt savu priekšlikumu attiecībā uz iestāžu nolīgumu;

 veikt regulatīvo aģentūru horizontālu novērtēšanu līdz 2009. gada beigām un pēc 
iespējas drīz ziņot par rezultātiem Eiropas Parlamentam un Padomei;

 neierosināt priekšlikumus par jaunu regulatīvo aģentūru izveidi līdz brīdim, kad būs 
pabeigta novērtēšana;

 pārskatīt Komisijas iekšējās sistēmas, kas regulē tās attiecības ar aģentūrām, kā arī 
metodiku aģentūru ietekmes novērtējuma veikšanai;

6. uzsver, ka, saskaņā ar Komisijas paziņojumā sniegtajiem datiem, pašlaik ir 29 regulatīvās 
aģentūras, kuras nodarbina ap 3800 darbinieku un kuru gada budžets ir aptuveni 1 100 
miljoni eiro, ieskaitot Kopienas iemaksu ap 559 miljonu eiro apmērā;

7. aizstāv viedokli, ka budžeta apstiprināšanas procesam jābūt proporcionālam aģentūrām 
piešķirtā kopējā budžeta relatīvajam apjomam; jo īpaši uzsver, ka Eiropas Revīzijas 
palātai pieejamie resursi nav palielinājušies, pieaugot aģentūru skaitam pēdējo gadu laikā;

8. atkārtoti norāda uz vēlmi, kas izteikta tās 2008. gada 22. aprīļa rezolūcijas par aģentūru 
budžeta izpildes apstiprināšanu 7. punktā, ka Eiropas Revīzijas palātai vai citam 
neatkarīgam revidentam regulāri jāveic aģentūru darbības audits (arī ad hoc); uzskata, ka 
tam jāattiecas ne tikai uz finanšu pārvaldības tradicionālajiem elementiem un valsts 
līdzekļu pareizu izmantošanu, bet jāaptver arī administratīvā efektivitāte un iedarbīgums, 
kā arī jāietver katras aģentūras finanšu pārvaldības rādītāji;
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9. vērš uzmanību uz Eiropas Revīzijas palātas gaidāmo īpašo ziņojumu par aģentūru finanšu 
drošu pārvaldību, jo īpaši attiecībā uz izpildes revīzijām;

10. lūdz atbildīgās komitejas izvērtēt minēto īpašo ziņojumu pirms savu ziņojumu 
iesniegšanas plenārsēdē;

11. ierosina turpmākās aģentūru pārvaldības starpiestāžu darba grupai ietvert izskatīšanai 
šādus jautājumus:

 nepieciešamība veidot standarta pieeju aģentūru starpā attiecībā uz savu darbību 
uzrādīšanu, kā arī pārskatu par attiecīgā finanšu gada budžeta un finanšu 
pārvaldību;

 prasība visu aģentūru direktoriem sagatavot un parakstīt ticamības deklarāciju,
vajadzības gadījumā ierakstot atrunas;

 vienots, visām aģentūrām un decentralizētajām struktūrām piemērots modelis, 
skaidri nodalot:

 gada ziņojumu par iestādes darbībām, darbu un sasniegumiem, kas 
paredzēts plašam lasītāju lokam;

 finanšu pārskatu un ziņojumu par budžeta izpildi;

 darbības pārskatu atbilstoši Komisijas ģenerāldirektorātu darbības 
pārskatiem;

 iestādes direktora parakstītu ticamības deklarāciju kopā ar jebkādām 
atrunām un apsvērumiem, kam, pēc direktora ieskatiem, būtu jāpievērš
ziņojumu iestādes uzmanība;

 nepieciešamība definēt principus, lai noteiktu, vai un cik lielā mērā maksām un 
maksājumiem jābūt aģentūru finansējuma avotam.
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