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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że w 2005 r. Komisja zaproponowała porozumienie międzyinstytucjonalne 
mające na celu stworzenie horyzontalnych ram tworzenia, struktury, działania, oceny 
i kontroli europejskich agencji regulacyjnych;

2. zauważa, że pomimo ogólnego poparcia ze strony Parlamentu negocjacje z Radą w 
sprawie projektu tego porozumienia utknęły w miejscu w 2006 r. i pojawiły się 
wątpliwości, czy zastosowanie z porozumienia międzyinstytucjonalnego jest właściwe 
z prawnego punktu widzenia;

3. zgadza się, że tworzeniu agencji w poszczególnych przypadkach nie towarzyszyła ogólna 
wizja roli agencji w Unii Europejskiej i że brak tego typu ogólnej wizji jeszcze bardziej 
utrudnił skuteczne działanie agencji;

4. podkreśla znaczenie agencji dla ram administracyjnych UE; wzywa do wspólnego 
postrzegania przez instytucje UE celu i roli agencji, czego obecnie brakuje;

5. W oczekiwaniu na decyzję w sprawie wniosku dotyczącego międzyinstytucjonalnej grupy 
roboczej ds. przyszłego zarządzania agencjami przyjmuje do wiadomości zamiar Komisji 
dotyczący:

 wycofania jej wniosku w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego;

 przeprowadzenia horyzontalnej oceny agencji regulacyjnych do końca 2009 r. oraz jak 
najszybszego przedstawienia Parlamentowi i Radzie sprawozdania z wyników tej 
oceny;

 powstrzymania się od proponowania tworzenia nowych agencji do czasu zakończenia 
oceny;

 przeprowadzenia przeglądu swoich własnych systemów wewnętrznych regulujących 
stosunki Komisji z agencjami, jak również metodologii przeprowadzania oceny 
wpływu agencji;

6. podkreśla, że według danych zawartych w komunikacie Komisji obecnie istnieje 
29 agencji regulacyjnych, które zatrudniają około 3800 osób, a ich budżet wynosi około 
1 100 mln EUR, łącznie z wkładem Wspólnoty w wysokości około 559 mln EUR;

7. nalega, aby proces audytu/udzielania absolutorium był proporcjonalny do względnego 
rozmiaru całkowitego budżetu agencji; w szczególności zauważa, że zasoby, którymi 
dysponuje Europejski Trybunał Obrachunkowy, nie zwiększyły się odpowiednio do 
wzrostu liczby agencji, jaki miał miejsce w ostatnich latach:
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8. ponawia swój apel wyrażony w ust. 7 rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium agencjom, aby wyniki działalności agencji były poddawane 
regularnemu audytowi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego lub innego 
niezależnego audytora; uważa, że kontrole te nie powinny ograniczać się do tradycyjnych 
elementów zarządzania finansami i właściwego wykorzystania finansów publicznych, lecz 
powinny dotyczyć również wydajności i skuteczności administracji oraz obejmować 
ocenę każdej agencji pod kątem zarządzania finansami;

9. zwraca uwagę na kolejne specjalne sprawozdanie Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w sprawie należytego zarządzania finansami przez agencje, które to 
sprawozdanie będzie zawierać szczególne odniesienie do audytu wyników;

10. zwraca się do komisji przedmiotowo właściwej o uwzględnienie tego specjalnego 
sprawozdania przed przedłożeniem swojego sprawozdania pod obrady plenarne;

11. Proponuje, aby kwestie, które miałaby rozważyć zaproponowana międzyinstytucjonalna 
grupa robocza ds. przyszłego zarządzania agencjami, obejmowały:

 potrzebę określenia standardowego podejścia agencji w zakresie prezentacji swojej 
działalności w danym roku budżetowym, a także rachunków i sprawozdań 
z zarządzania budżetem i finansami;

 standardowy wymóg dotyczący sporządzania i podpisywania przez wszystkich 
dyrektorów agencji poświadczenia wiarygodności zawierającego w razie potrzeby 
zastrzeżenia;

 zharmonizowany model stosowany w odniesieniu do wszystkich agencji i organów 
zdecentralizowanych wprowadzający wyraźne rozróżnienie:

 przeznaczonego dla wiadomości publicznej sprawozdania rocznego 
z działalności, pracy i osiągnięć danego organu;

 sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu;

 sprawozdania z działalności podobnego do sprawozdań z działalności 
dyrektorów generalnych Komisji;

 poświadczenia wiarygodności podpisywanego przez dyrektora organu, 
wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uwagami, które dyrektor uzna za 
warte uwzględnienia przez organ udzielający absolutorium;

 potrzebę określenia zasad dotyczących ustalania, czy i w jakim stopniu opłaty 
i płatności powinny stanowić źródło finansowania agencji.
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