
53. zauważa, że mimo sygnałów wysyłanych do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów wciąż nie podpisano odnowionej umowy o współpracy; przypomina, że 10% środków
na wspólne służby włączono do rezerwy w oczekiwaniu na odnowienie porozumienia, które ma nastąpić
nie później niż w grudniu 2007 r.; uważa, że nowa umowa o współpracy mogłaby zapoczątkować nowy
ład, który przyniósłby korzyści obu komitetom;

*
* *

54. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet został ostatecznie przyjęty, oraz
do zapewnienia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym;

55. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikami
Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi
Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
jak również innym zainteresowanym organom

ZAŁĄCZNIK I

ZMIENIONE USTALENIA ROBOCZE DOTYCZĄCE AGENCJI WYKONAWCZYCH

1. Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawia-
jącego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania
programami wspólnotowymi oraz art. 54 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich, Komisja określa swój zamiar utworzenia agencji wykonawczej w uzasadnieniu
wniosku w sprawie aktu prawnego dotyczącego samego programu.

2. Komisja podejmuje decyzję o ustanowieniu nowej lub o zmianie zakresu i kompetencji już istniejącej
agencji wykonawczej na podstawie oceny kryteriów określonych w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/
2003.

3. Tworzenie agencji wykonawczych może przyczynić się do zwiększenia skuteczności metod stosowa-
nych przez Komisję Europejską we wdrażaniu polityki i programów UE jedynie wówczas, gdy metoda ta
będzie stosowana przy pełnym poszanowaniu zasady należytego zarządzania finansami i całkowitej prze-
jrzystości. Oznacza to, że takie agencje wykonawcze nie mogą, ani obecnie, ani w przyszłości, być przy-
czyną zwiększenia udziału kosztów administracyjnych. Zasada blokowania stanowisk, określona w rozpo-
rządzeniu Rady (WE) nr 58/2003, w wyniku takiej reorganizacji zadań musi być zatem rygorystycznie
przestrzegana. Komisja dostarcza kompletnych i szczegółowych informacji na temat poziomów zatrudnienia
i wykorzystania środków, umożliwiając władzy budżetowej stwierdzenie, czy wydatki administracyjne na
realizację programu faktycznie nie uległy zwiększeniu.

Wszelkie wnioski dotyczące stworzenia nowej agencji wykonawczej powinny być oparte na wszechstronnej
analizie kosztów i korzyści. We wniosku takim należy jasno określić zakres odpowiedzialności.

4. Władza budżetowa jest informowana o wynikach tej analizy i o odnośnych kosztach przynajmniej na
sześć tygodni przed podjęciem przez Komisję ostatecznej decyzji w sprawie utworzenia agencji wykona-
wczej. W przypadku przedstawienia w tym okresie przez jeden z organów władzy budżetowej należycie
uzasadnionych argumentów dotyczących utworzenia agencji wykonawczej, Komisja dokona ponownej ana-
lizy swego wniosku.
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5. Jeżeli Komisja przewiduje ustanowienie nowej lub zmianę zakresu i kompetencji już istniejącej agencji
wykonawczej, powiadamia władzę budżetową, zgodnie z procedurą budżetową i przestrzegając zasady prze-
jrzystości. Powinna zostać opracowana ocena skutków finansowych dla danej agencji wykonawczej. Powinna
ona obejmować wymierne elementy, przy pomocy których Komisja uzasadnia powody, dla których uważa
za właściwe utworzenie agencji wspierającej ją we wdrażaniu przedmiotowego programu.

6. Władza budżetowa musi dysponować wszystkimi niezbędnymi informacjami umożliwiającymi jej
uważne monitorowanie wykonania zasady należytego zarządzania finansami i całkowitej przejrzystości
zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Ocena skutków finansowych dla agencji wykonawczej powinna
zatem zawierać następujące informacje:

a. zasoby w znaczeniu środków finansowych i personelu wymaganych do funkcjonowania agencji wyko-
nawczej, z podziałem na wydatki na personel (oddelegowanych urzędników, pracowników czasowych
zatrudnionych bezpośrednio przez agencję wykonawczą oraz pracowników kontraktowych) i inne
wydatki administracyjne;

b. planowane oddelegowania służbowe urzędników Komisji do agencji wykonawczej;

c. zasoby administracyjne uwolnione w związku z przekazaniem zadań służb Komisji agencji wykona-
wczej oraz realokacja zasobów ludzkich; w szczególności liczba pracowników (w tym pracowników
zewnętrznych) przypisanych do każdego odnośnego zadania w Komisji, liczba tych pracowników, któ-
rzy mają zostać przeniesieni do postulowanej nowej lub powiększanej agencji, liczba stanowisk w
Komisji, które mają zostać w konsekwencji zablokowane oraz liczba członków personelu Komisji, któ-
rych proponuje się przenieść do wykonywania innych zadań;

d. dalsze przesunięcia stanowisk w planie zatrudnienia Komisji;

e. skutki utworzenia agencji dla odpowiednich działów wieloletnich ram finansowych;

f. korzyści z przekazania zadań wykonawczych agencji wykonawczej w porównaniu do zarządzania bez-
pośredniego przez służby Komisji: wszelkie porównania scenariusza „zarządzania bezpośredniego przez
służby Komisji” ze scenariuszem „agencji wykonawczej” oparte są na zasobach wykorzystywanych do
realizacji istniejącego(-ych) programu(-ów) w jego(ich) obecnej formie, aby zagwarantować rzetelne
porównanie oparte na faktach; w przypadku nowych i rozszerzanych programów uwzględnione zos-
taną również zmiany w wysokości przyznanych środków finansowych, którymi ma zarządzać agencja
wykonawcza;

g. projekt planu zatrudnienia według grup zaszeregowania i kategorii oraz oparta na solidnych danych
szacunkowa liczba pracowników kontraktowych, która została zaplanowana i wstępnie zapisana w
budżecie;

h. jasne wyszczególnienie wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację programu, w tym pozos-
tałą część operacyjną środków finansowych programu, za realizację której odpowiadają (Komisja, agen-
cje wykonawcze, pozostałe biura pomocy technicznej, państwa członkowskie, agencje krajowe itd.);

i. jasne wyszczególnienie całości kosztów realizacji programu wspólnotowego ze wskazaniem udziału
poszczególnych zaangażowanych podmiotów (Komisja, agencje wykonawcze, agencje krajowe) oraz
porównanie szacunków całości wydatków administracyjnych, wydatków na personel i infrastrukturę
związanych z realizacją danego programu i pokrywanych z budżetu UE – niezależnie od działu ram
finansowych, którego dotyczą – z pozostałą częścią operacyjną środków finansowych programu.

7. Ogólne koszty administracyjne programu, w tym wydatki wewnętrzne i koszty zarządzania dla agencji
wykonawczej (rozdział 01) powinny zostać zbadane indywidualnie i być proporcjonalne do zadań przewi-
dzianych w przedmiotowym programie.
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8. Komisja proponuje, w ramach rocznej procedury budżetowej, roczną dotację do budżetu operacyjnego
agencji. Dotacja ta jest zapisywana w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Pozycji w budżecie mogą towa-
rzyszyć uwagi do budżetu, takie jak odniesienia do aktu podstawowego i wszystkie właściwe wyjaśnienia
dotyczące charakteru i celu środków zgodnie z art. 29 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/
2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE,
Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspól-
not Europejskich.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 plan etatów agencji wykonawczej w danym
roku budżetowym jest zatwierdzany przez władzę budżetową i publikowany w załączniku do sekcji III –
Komisja – ogólnego budżetu Unii Europejskiej wraz z szacunkową liczbą pracowników kontraktowych,
których zatrudnienie zaplanowano i wstępnie zapisano w budżecie na dany rok budżetowy.

9. Komisja regularnie podaje swoje prognozy (RSP, WPB) dotyczące nowych agencji wykonawczych.

10. Komisja powinna dostarczać władzy budżetowej preliminarz budżetu operacyjnego agencji wykona-
wczej i roczne sprawozdanie z działalności, jak również (po trzech latach) sprawozdanie z oceny.

11. Niniejsze ustalenia robocze w żadnym wypadku nie mogą naruszać uprawnień wykonawczych Komi-
sji określonych w szczególności w Traktacie oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 58/2003. Nie mogą
również naruszać uprawnień Komisji do oceny sposobności utworzenia agencji wykonawczej oraz do przy-
jęcia stosownych decyzji zgodnie z wymogami proceduralnymi. Ostateczna decyzja w sprawie personelu
należy do władzy budżetowej.

ZAŁĄCZNIK 2

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE FINANSOWANIA EUROPEJSKICH PROGRAMÓW GNSS (EGNOS
GALILEO) I FINANSOWANIA EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGII

Parlament Europejski i Rada

— przyjęły do wiadomości wniosek złożony przez Komisję (1) dotyczący zmiany porozumienia międzyin-
stytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych mający na celu
zapewnienie dodatkowego finansowania europejskich programów GNSS (2 400 mln EUR) oraz Euro-
pejskiego Instytutu Technologii (309 mln EUR) ze środków publicznych;

— potwierdzają, że ogólna szacowana kwota potrzebna na osiągnięcie przez projekt GNSS Galileo pełnej
zdolności operacyjnej wynosi 3 400 mln EUR na lata 2007–2013;

— oświadczają, że kwoty tej nie należy przekraczać w okresie obowiązywania ram finansowych na lata
2007–2013.

Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgadniają zapewnienie tego finansowania przez zmianę wieloletnich
ram finansowych na lata 2007–2013 zgodnie z pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego z
dnia 17 maja 2006 r. w następujący sposób:

— 400 mln EUR zostanie udostępnionych w ramach działalności badawczej związanej z transportem
finansowanej ze środków siódmego programu ramowego;

(1) COM(2007)0549 wersja ostateczna/2 z dnia 4 października 2007 r.
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