
I. MELLÉKLET

2007. MÁRCIUS 7-I HÁROMOLDALÚ MEGBESZÉLÉS

Következtetések

A háromoldalú megbeszélést a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredmé-
nyességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (IIA) 47. pontjának alkalmazásában szer-
vezték meg.

Ezek a következtetések át kívánják tekinteni a három intézmény által kötött megállapodást.

1. Az ITER-re vonatkozó közös vállalkozás

Az Európai Parlament és a Tanács a következőkben állapodott meg:

– az ITER közös vállalkozás közösségi ügynökségnek tekintendő az intézményközi megállapodás
47. pontja alkalmazásában;

– az ITER Európai Közös Vállalkozás költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés az Európai
Parlament felelőssége;

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a Bizottság által az ITER számára javasolt, az Euratom hetedik
keretprogramjából származó közösségi hozzájárulást (legfeljebb 986 millió EUR (1) a 2007–2011 közötti
időszakra). Figyelembe véve, hogy az ITER projekt jóval 2011 után is folytatódni fog, illetve hogy azt
2041-ig folytatni kell, a 2012-re és 2013-ra szükséges összegeket a pénzügyi programozásban irányozták
elő. A jövőbeni finanszírozás a következő pénzügyi keretről szóló megbeszélések részét fogja képezni.

2. Ügynökségek

A már létező ügynökségek működése és az új ügynökségek létrehozásakor alkalmazandó eljárások optima-
lizálása céljából az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodik abban, hogy alapos megbeszé-
lésekre törekszik, különösen a mélyreható költség-haszon elemzés tekintetében, beleértve az adminisztratív
költségeket is, mielőtt új ügynökségeket állítanak fel, illetve mielőtt végrehajtják a már létező ügynökségekre
vonatkozó külön rendeletek felülvizsgálati záradékait.

Ezzel összefüggésben kifejezték, hogy készek az intézményközi megállapodás 47. pontjában előirányzott
eljárás továbbfejlesztéséről szóló megbeszélések folytatására és elmélyítésére.

E megbeszéléseket folytatni fogják a következő háromoldalú egyeztetéseken, először 2007. április 18-án.

(1) A Fúziósenergia-fejlesztési és az ITER Európai Közös Vállalkozáshoz való, 1 290 millió EUR összegű indikatív teljes
uniós költségvetési hozzájárulásból.

II. MELLÉKLET

A 2007. ÁPRILIS 18-I HÁROMOLDALÚ MEGBESZÉLÉST KÖVETŐ NYILATKOZATOK

1. Az Európai Parlament és a Tanács közösségi ügynökségekről szóló nyilatkozata

„1. A nagyobb egyértelműség és átláthatóság érdekében a költségvetési hatóság két ága felkéri a
Bizottságot, hogy az előzetes költségvetési tervezet mellett évente készítsen a közösség valamennyi
létező és jövőbeni ügynökségéről, a költségvetési rendelet 185. cikkének hatálya alá tartozó egyéb szer-
vekről és a végrehajtó hivatalokról szóló költségvetési áttekintést. Az áttekintésnek ki kell térnie az alap-
jogiaktusaikkal, a legfontosabb költségvetési mutatóikkal és alkalmazottaik számával, valamint a műkö-
dési és adminisztratív költségek arányával kapcsolatos költségvetési információra.
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2. A költségvetési hatóság két ága emlékezteti a Bizottságot arra, hogy alkalmazzon alapos költség-
haszon elemzést, valamint új ügynökségek létrehozását megelőzően szigorúan vegye tekintetbe és erő-
sítse az intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározott eljárást.

3. A decentralizált ügynökségek tekintetében a költségvetési hatóság két ága emlékezteti ezen ügy-
nökségek ügyvezető igazgatóit és igazgatótanácsait arra a kötelezettségükre, amely szerint valós szük-
ségleteiknek megfelelő, reális költségvetési követelésekkel kell fellépniük, és tartózkodniuk kell a túlzot-
tan nagy költségvetéstől.

4. A költségvetési hatóság két ága felkéri a Bizottságot, hogy különösen a költséghatékonyság tekin-
tetében rendszeresen értékelje a létező közösségi ügynökségeket, és támogatja, hogy bizonyos számú
ügynökség esetében értékelje a bizottsági elemzések értékelését. Ügynökséget értékelésre választhatnak
ki például akkor, ha a működési és adminisztratív költségek meghatározott arányát túllépte, vagy amely
a Számvevőszék jelentései szerint, illetve a mentesítési eljárás során egyedi problémákkal küzd. Ennek és
lehetőség szerint más intézmények által folytatott, más elemzéseknek az eredményeit minden évben
legkésőbb az októberi háromoldalú megbeszélésen át kell tekinteni.

5. A költségvetési hatóság két ága felkéri a Bizottságot, hogy hajtsa végre az egyes rendelkezéseikben
meghatározott felülvizsgálati záradékokat. A költségvetési hatóság megvizsgálja, hogy a decentralizált
ügynökségekre vonatkozó jelenlegi stratégiát folytatni kell-e.

6. Tekintettel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározott eljárás
továbbfejlesztésére, a 2007. március 7-i háromoldalú megbeszélés következtetései alapján az intézmé-
nyek alapvetően egyetértenek abban, hogy az elkövetkező háromoldalú megbeszélések keretében létre-
hozzák az intézményközi megállapodás 47. cikkének végrehatására irányuló eljárást.”

2. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság Frontex-ről szóló nyilatkozata

„Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy a finanszírozás biztosításának vala-
mennyi lehetőségét fel kell deríteni olyan, a külső határoknál felmerülő kivételes és sürgős nyomást
jelentő helyzetekben, amelyek a gyorsreagálású határvédelmi csapatok (Rabit) beavatkozását teszik szük-
ségessé, de amelyekben elképzelhető, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex Ügynökség) költségvetésének pénzügyi
eszközei elégtelennek bizonyulnak. A Bizottság rendkívüli sürgősséggel megvizsgálja, hogy lehetséges-e
a pénzeszközök átcsoportosítása. Amennyiben szükségessé válik a költségvetési hatóság határozata, a
Bizottság megindítja a költségvetési rendelet rendelkezéseivel, nevezetesen 23. és 24. cikkével összhang-
ban álló eljárást annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság két ága időben meghozza a Frontex
számára a RABIT-csapat bevetése érdekében nyújtandó további finanszírozásról szóló határozatot.
A költségvetési hatóság vállalja, hogy a sürgősséget figyelembe véve, a lehető leggyorsabban jár el.”
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2005. évi mentesítés: III. szakasz, Bizottság

1.
Az Európai Parlament 2007. április 24-i határozata az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonat-
kozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 –

2006/2070(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére (1),

– tekintettel az Európai Közösségeknek a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges elszámolásaira –

I. kötet (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006) (2),

(1) HL L 60., 2005.3.8.
(2) HL C 264., 2006.10.31., 1. o.
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