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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že agentúry Únie síce musia zabezpečiť vykonávanie všetkých úloh 
vyplývajúcich z regulačného rámca v plnej miere a v stanovenej lehote, ale zároveň by 
sa mali dôsledne pridŕžať svojich úloh a konať v súlade s mandátom, ktorým ich 
poverili Parlament a Rada; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby agentúry Únie boli pri 
vykonávaní svojich mandátov transparentné;

2. žiada, aby agentúry Únie v záujme zvýšenia svojej miery zodpovednosti odpovedali na 
otázky, ktoré im adresoval Parlament alebo Rada, najneskôr do piatich týždňov po ich 
doručení; okrem toho navrhuje, aby na požiadanie predseda agentúry Únie viedol 
dôverné ústne rozhovory za zatvorenými dverami s predsedom, podpredsedami a 
koordinátormi príslušného výboru Parlamentu;

3. domnieva sa, že agentúry Únie by sa mali snažiť pravidelne zapájať príslušné 
zainteresované strany a uplatňovať zásady lepšej právnej regulácie vrátane 
uskutočňovania otvorených verejných konzultácií o ich predbežných návrhoch 
sekundárnych a terciárnych právnych aktov;

4. navrhuje, aby účasť zástupcov Parlamentu na schôdzach rád orgánov dohľadu a skupín 
zainteresovaných strán agentúr prispievala k vzájomnému porozumeniu riešených 
otázok zo strany Parlamentu, členských štátoch a Komisie, rovnako ako je to v prípade 
účasti na zasadnutiach expertných skupín Komisie;

5. zdôrazňuje, že výsady Parlamentu by sa mali vždy rešpektovať; domnieva sa preto, 
že Parlament by mal byť systematicky a za rovnakých podmienok ako Komisia a Rada 
zapájaný do definovania a posudzovania kritérií pre umiestnenie všetkých orgánov 
a agentúr Únie; v tejto súvislosti pripomína záväzok Rady zapojiť sa do revízie 
spoločného vyhlásenia z 19. júla 2012 o decentralizovaných agentúrach s cieľom 
zabezpečiť spoločné a rozsiahle zapojenie všetkých inštitúcií EÚ; domnieva sa, že 
dôležitým faktorom v tomto rozhodovacom procese by malo byť zabezpečenie 
najoptimálnejšieho využitia finančných prostriedkov v prospech európskych občanov 
zastúpených Parlamentom;

6. vyzýva Komisiu, aby vo svojej podrobnej analýze vykonávania spoločného vyhlásenia a 
spoločného prístupu z 19. júla 2012 posúdila do apríla 2019, aké opatrenia by mali byť 
revidované a presadzované s cieľom zabezpečiť riadnu kontrolu Parlamentom, a 
posúdila, do akej miery ustanovenia odrážajú realitu právneho a inštitucionálneho 
prostredia decentralizovaných agentúr, najmä čo sa týka o aspektov týkajúcich sa 
štruktúry a riadenia, a to, či umožňujú dostatočnú flexibilitu na zohľadnenie rozmanitej 
povahy agentúr;

7. poukazuje na svoju výsadu ako spoluzákonodarca a trvá na úplnom rešpektovaní 
riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide o rozhodnutia o umiestnení sídel svojich 
orgánov a agentúr;

8. konštatuje, že počet agentúr a zdrojov, ktoré im boli pridelené, v posledných rokoch 
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rástol; požaduje, aby inštitúcie EÚ jasne a jednotne chápali úlohu agentúr;

9. zdôrazňuje, že umiestnením sídla agentúry by nemal byť dotknutý výkon jej právomocí 
a úloh, jej riadiaca štruktúra, prevádzka jej hlavnej organizácie ani hlavné financovanie 
jej činností; zdôrazňuje však, že umiestnenie agentúry by malo umožniť lepšiu 
rozpočtovú efektívnosť tým, že sa zavedú spoločné služby pre agentúry Únie, najmä 
spoločné priestory, keďže spoločné využívanie infraštruktúry, administratívnych 
podporných služieb a služieb správy zariadení medzi agentúrami Únie prináša výrazné 
zvýšenie efektívnosti.
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