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SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește că în 2005 Comisia a propus un acord interinstituțional cu scopul de a institui 
un cadru orizontal pentru crearea, structura, funcționarea, evaluarea și controlul agențiilor 
europene de reglementare;

2. constată că, în ciuda sprijinului general oferit de Parlament, negocierile cu Consiliul 
privind proiectul de acord au fost amânate pe parcursul anului 2006, existând îndoieli cu 
privire la corectitudinea juridică a utilizării unui acord interinstituțional;

3. este de acord cu faptul că înființarea agențiilor în funcție de necesități nu a fost însoțită de 
o viziune globală asupra rolului agențiilor în Uniunea Europeană și că lipsa unei astfel de 
viziuni globale a îngreunat funcționarea eficientă a agențiilor;

4. subliniază importanța agențiilor în cadrul administrativ al UE; solicită ca instituțiile UE să 
cadă de acord asupra scopului și rolului agențiilor, ceea ce lipsește în prezent;

5. ia act de intenția Comisiei, până la adoptarea unei decizii privind propunerea sa de creare 
a unui grup de lucru interinstituțional pentru guvernanța viitoare a agențiilor, de a:

 retrage propunerea sa de elaborare a unui acord interinstituțional; 

 realiza o evaluare orizontală a agențiilor de reglementare până la sfârșitul anului 2009 
și de a prezenta Parlamentului și Consiliului rezultatele studiului cât mai curând 
posibil;

 nu propune crearea de noi agenții de reglementare până la finalizarea evaluării;

 realiza o revizie a sistemelor sale interne care guvernează relațiile sale cu agențiile, 
precum și o metodologie pentru elaborarea de studii de impact al agențiilor;

6. subliniază că, conform cifrelor furnizate de Comisie în comunicarea sa, în prezent există 
29 de agenții de reglementare care au aproximativ 3 800 de angajați, cu un buget anual de 
aproximativ 1 100 milioane euro, inclusiv contribuția comunitară de aproximativ 559 
milioane euro;

7. insistă ca procesul de auditare/ descărcare de gestiune să fie proporțional cu mărimea 
relativă a bugetului global al agențiilor; constată, în special, că resursele disponibile 
pentru Curtea de Conturi Europeană nu au crescut proporțional cu creșterea numărului de 
agenții din ultimii ani;

8. își reiterează dorința exprimată la punctul 7 din rezoluțiile sale de descărcare de gestiune 
privind agențiile din 22 aprilie 2008, ca agențiile să fie în mod regulat (și ad-hoc) auditate 
de Curtea de Conturi Europeană sau de alt auditor independent; consideră că auditul nu ar 
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trebui să fie limitat la elementele tradiționale, cum ar fi gestiunea financiară și utilizarea 
corespunzătoare a banilor publici, ci ar trebui să vizeze și eficiența și eficacitatea 
administrativă și să includă o evaluare a gestiunii financiare a fiecărei agenții;

9. atrage atenția asupra viitorului raport special al Curții de Conturi Europene privind buna 
gestiune financiară a agențiilor, o atenție deosebită fiind acordată auditurilor performanței;

10. solicită comisiei competente să ia în considerare acel raport special înainte de a prezenta 
raportul său în plen;

11. sugerează ca subiectele de luat în discuție de către grupul de lucru interinstituțional propus 
pentru guvernanța viitoare a agențiilor să includă următoarele:

 nevoia unei abordări standard a agențiilor cu privire la prezentarea activităților 
desfășurate în exercițiul financiar respectiv și la prezentarea conturilor acestora și a 
rapoartelor privind gestiunea bugetară și financiară;

 o cerință standard pentru toți directorii de agenții de a întocmi și semna o 
declarație de asigurare, inclusiv eventuale rezerve acolo unde este cazul;

 un model armonizat aplicat tuturor agențiilor și organismelor descentralizate în 
care să se facă clar distincția între

 un raport anual destinat publicului larg privind operațiunile, activitatea și 
realizările organismului;

 situațiile financiare și un raport privind execuția bugetului;

 un raport de activitate similar rapoartelor de activitate ale directorilor 
generali din cadrul Comisiei;

 o declarație de asigurare semnată de directorul organismului, însoțită de 
eventuale rezerve sau observații pe care directorul consideră oportun să le 
aducă la cunoștința autorității abilitate să acorde descărcarea de gestiune;

 nevoia de a defini principiile de stabilire a faptului dacă și în ce măsură taxele sau 
plățile ar trebui să fie sursa de finanțare pentru agenții.
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