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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του που το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας του 2005 σχετικά με το 
λειτουργικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών έχει λιμνάσει σε επίπεδο 
Συμβουλίου· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αρχίσει εκ νέου τη συζήτηση 
για τον ρόλο των οργανισμών στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί ως 
ξέχωροι και βοηθητικοί φορείς των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας και των κρατών 
μελών με νομική προσωπικότητα για τη συνεχή επιτέλεση ειδικών καθηκόντων σε τομείς 
αρμοδιότητάς της ΕΕ και ενδοκοινοτικής συνεργασίας·

3. τονίζει ότι οι ρυθμιστικοί οργανισμοί πρέπει να ιδρύονται βάσει ενιαίων κριτηρίων και ότι
ο σχεδιασμός και η λειτουργία τους πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κοινές αρχές της 
θεσμικής ισορροπίας, της χρηστής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης·

4. τονίζει ότι η ίδρυση ενός ρυθμιστικού οργανισμού πρέπει να πραγματοποιείται με νομική
πράξη και να αιτιολογείται για λόγους αναγκαιότητας, αποτελεσματικότητας και
αναλογικότητας· τονίζει ότι, όσον αφορά τομείς κοινής αρμοδιότητας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, θα πρέπει να αιτιολογείται και βάσει της 
αρχής της επικουρικότητας·

5. πιστεύει ότι για να έχουν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί ένα νόμιμο ρόλο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα πρέπει να συμμορφώνονται προς ένα κοινό πλαίσιο με σαφή εντολή και μια 
αποδοτική διοικητική και εκτελεστική δομή· πιστεύει ότι η ισχύς των πράξεων των 
ρυθμιστικών οργανισμών απορρέει από τη νομική πράξη που τους ίδρυσε, και ότι οι 
πράξεις αυτές θα έχουν νομοθετικό χαρακτήρα μόνον εφόσον εγκριθούν εκ των υστέρων 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σύμφωνα με τη δέουσα νομοθετική διαδικασία·

6. συμμερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής ότι, αν δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο και σαφώς 
προσδιορισμένη εντολή, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί μπορεί να "γλιστρήσουν" σε τομείς 
εκτός της αρμοδιότητάς τους·

7. τονίζει ότι οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης απαιτούν πλήρεις εγγυήσεις για τα 
κάτωθι: ανεξαρτησία, δημοκρατικό έλεγχο, διαφάνεια και συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στη λειτουργία του ρυθμιστικού οργανισμού·

8. υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία της λειτουργίας των ρυθμιστικών οργανισμών πρέπει να 
βασίζεται στους κάτωθι όρους: στην καταλληλότητα και αρμοδιότητα των μελών τους, 
στην αντικειμενικότητα και αμεροληψία του έργου τους, στην απαγόρευση κάθε 
εξωτερικής καθοδήγησης ή υπόδειξης, στην ύπαρξη αυστηρών κανόνων για την αποφυγή 
προκατάληψης και συγκρούσεων συμφερόντων, στην ανάγκη για υψηλότατο επίπεδο
αφοσίωσης και διαφάνειας, στην περιοδική εναλλαγή και στη δυνατότητα απομάκρυνσης 
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των μελών τους, στη θέσπιση κανόνων και κωδίκων από κοινού με τους
ενδιαφερόμενους, στη δίωξη κάθε παράνομης συμπεριφοράς ή άλλων παρεμβολών και 
στη θέσπιση άλλων κατάλληλων μηχανισμών·

9. δηλώνει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος των ρυθμιστικών 
οργανισμών, απαιτείται αποτελεσματικός έλεγχος εκ μέρους νομικών, οικονομικών και 
πολιτικών φορέων και εκ μέρους των πολιτών·

10. επαναλαμβάνει ότι όλοι οι οργανισμοί πρέπει να είναι δημοκρατικώς υπόλογοι έναντι των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, πρέπει να ιδρύονται σύμφωνα με την απόφαση για την 
υπόθεση Meroni1 και πρέπει πάντοτε να λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας και, όποτε η αποστολή τους αφορά θέματα που εμπίπτουν σε τομέα 
κοινής αρμοδιότητας, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

11. θεωρεί υψίστης σημασίας την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στα πλαίσια της 
λειτουργίας των οργανισμών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στις διαδικασίες 
ορισμού και απομάκρυνσης των αρμόδιων μελών τους, καθώς και στην άσκηση τακτικού 
και συστηματικού ελέγχου όσον αφορά την εκπλήρωση της εντολής τους·

12. αμφισβητεί την ανάγκη ίδρυσης ρυθμιστικών οργανισμών όταν δεν προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία σε τομείς που καλύπτονται ήδη από εθνικούς ή άλλους ανεξάρτητους 
οργανισμούς· φρονεί, στην περίπτωση αυτή, ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει 
καλύτερα να δαπανώνται προς ενίσχυση των εθνικών οργανισμών και ότι οι 
διαβουλεύσεις και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών πρέπει να πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο δομών δικτύου ή κοινοτικών fora· τονίζει ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
εκτιμήσεις του αντικτύπου πριν από την ίδρυση ρυθμιστικών οργανισμών, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη καθηκόντων και τομέων αρμοδιότητας·

13. ζητεί να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για την αξιολόγηση του έργου των ρυθμιστικών
οργανισμών· πιστεύει ότι οι αναλύσεις της σχέσης κόστους/ωφέλειας αποτελούν χρήσιμο 
εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου και της απόδοσης των οργανισμών·

14. θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια των ρυθμιστικών οργανισμών, ιδίως όσον 
αφορά τη λειτουργία τους, την κοινοποίηση και προσβασιμότητα των πληροφοριών και 
τον προγραμματισμό και την απόδοση ευθυνών όσον αφορά τις πράξεις τους·

15. πιστεύει ότι η συμμετοχή στη δραστηριότητα των ρυθμιστικών οργανισμών θα πρέπει να 
διασφαλιστεί με την επίσημη δόμηση των διαδικασιών διαβούλευσης και διαλόγου με
τους ενδιαφερόμενους·

16. υποστηρίζει ότι οι αρχές της χρηστής διαχείρισης πρέπει να διασφαλίζονται με κοινή 
προσέγγιση των διαδικασιών επιλογής του προσωπικού, της εκπόνησης του 
προϋπολογισμού και της διαχείρισης των πόρων, της αποτελεσματικής διοίκησης και της
αξιολόγησης της απόδοσης·

17. υποστηρίζει την απόφαση της Επιτροπής να μην προτείνει νέους ρυθμιστικούς 
οργανισμούς έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγησή της στο τέλος του 2009· υποστηρίζει 

                                               
1 Υπόθεση 9/56 Meroni κατά Υψηλής Αρχής [1957/58] ΕCR 133.
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πάντως την απόφαση να συνεχιστεί η διαδικασία για την πρόταση ίδρυσης νέων 
ρυθμιστικών οργανισμών στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών· τονίζει ότι 
οι δύο νέοι αυτοί οργανισμοί και οι υπάρχοντες οργανισμοί θα πρέπει να 
συμμορφώνονται προς το μελλοντικό γενικό πλαίσιο που θεσπίζει το ρόλο, τη δομή, την
εντολή, το υπόλογο, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των ρυθμιστικών οργανισμών· ζητεί 
να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υφισταμένων οργανισμών μόλις επιτευχθεί 
συμφωνία για το κοινό πλαίσιο· ενθαρρύνει την τροποποίηση των βασικών πράξεων που 
διέπουν τους υπάρχοντες ρυθμιστικούς οργανισμούς ούτως ώστε να γίνουν συνεπείς προς 
το κοινό πλαίσιο που θα εγκριθεί·

18. ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών οργανισμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να εξεταστεί, στα πλαίσια της ετήσιας οριζόντιας έκθεσης για τους 
οργανισμούς, η δυνατότητα συγχώνευσης των οργανισμών που έχουν παρεμφερείς
αρμοδιότητες, ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν από κοινού, καθώς και η 
δυνατότητα κατάργησης όσων χάνουν το λόγο ύπαρξής τους·

19. επαναλαμβάνει το αίτημα τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής στο σχέδιο 
διοργανικής συμφωνίας του 2005 να ενσωματώνεται στη βασική νομοθετική πράξη η 
απόφαση για την έδρα ενός οργανισμού.
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