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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pahoittelee, että vuoden 2005 Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehystä 
koskeva toimielinten välinen sopimusluonnos pysähtyi neuvoston tasolla; pitää 
myönteisenä komission aloitetta käynnistää uudelleen keskustelu virastojen asemasta 
Euroopan unionin hallintorakenteessa;

2. korostaa tärkeää asemaa, joka sääntelyvirastoilla voi olla yhteisön toimielimistä ja 
jäsenvaltioista erillisinä ja niitä tukevina oikeushenkilön asemassa toimivina eliminä, sillä 
ne voivat suorittaa jatkuvasti erityistehtäviä EU:n toimivallan ja EU:n sisäisen yhteistyön 
aloilla; 

3. korostaa, että sääntelyvirastot on perustettava yhdenmukaisia kriteereitä noudattaen ja 
että niiden rakenteen ja toiminnan on oltava toimielinten välisen tasapainon ja hyvän 
hallinnon yleisten periaatteiden mukaista;

4. huomauttaa, että sääntelyvirastot on perustettava säädöksellä ja perusteltava 
tarpeellisuuden, tehokkuuden ja suhteellisuuden nojalla; toteaa, että Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden jaetun toimivallan aloilla sääntelyvirastojen toiminnassa on noudatettava 
myös toissijaisuusperiaatetta; 

5. uskoo, että sääntelyvirastojen legitiimin aseman varmistamiseksi EU:ssa niitä varten on 
luotava yhteinen kehys, johon sisältyvät selkeät valtuudet sekä tehokas hallinto- ja 
täytäntöönpanorakenne; katsoo, että sääntelyvirastojen oikeudellinen merkitys juontaa 
perustana olevasta säädöksestä ja että kyseisillä säädöksillä ei ole lainsäädännöllistä 
luonnetta, elleivät EU:n toimielimet hyväksy niitä asianmukaisella 
lainsäädäntömenettelyllä; 

6. yhtyy komission huolenaiheeseen, jonka mukaan selkeän toimintakehyksen ja selkeästi 
määriteltyjen valtuuksien puuttuessa sääntelyvirastot voivat harhailla toimivaltaansa 
kuulumattomille vastuualueille; 

7. korostaa, että hyvän hallinnon periaatteet edellyttävät, että taataan täysimääräisesti 
seuraavat seikat: riippumattomuus, demokraattinen valvonta, avoimuus ja osapuolten 
osallistuminen sääntelyviraston toimintaan;

8. muistuttaa, että sääntelyvirastojen toiminnan riippumattomuuden on perustuttava 
seuraaviin edellytyksiin:  sen jäsenten soveltuvuus ja osaaminen, suoritusten 
objektiivisuus ja puolueettomuus, kaikkien ulkopuolisten ohjeiden ja suositusten 
kieltäminen, tiukkojen sääntöjen olemassaolo puolueellisuuden ja eturistiriitojen 
välttämiseksi, lojaalisuuden ja avoimuuden korkean tason turvaaminen, sen jäsenten 
jaksottainen rotaatio ja mahdollisuus erottaa jäsenet, sääntöjen ja menettelytapojen 
luominen yhdessä osallistujien kanssa, laittomasta toiminnasta tai muusta häiriöstä 
syytteeseen asettaminen sekä muiden soveltuvien mekanismien luominen;
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9. ilmoittaa, että sääntelyvirastojen demokraattisen valvonnan varmistamiseksi tarvitaan 
tehokasta lainsäädännöllistä, taloudellista, poliittista sekä kansalaisten harjoittamaa 
valvontaa;

10. toistaa jälleen, että kaikkien virastojen on oltava demokraattisesti tilivelvollisia EU:n 
toimielimille, ne on perustettava noudattaen Meroni-asiassa1 annettua tuomiota ja niiden 
on aina toimittava suhteellisuus- ja, jos niiden tehtävä liittyy jaettuun toimivaltaan 
kuuluvaan alaan, toissijaisuusperiaatteiden mukaisesti;

11. pitää erittäin tärkeänä lujittaa parlamentin asemaa virastojen toiminnassa siten, että 
taataan sen osallistuminen nimitysprosesseihin ja vastuussa olevien jäsenten erottamiseen
sekä jäsenten suoritusten säännölliseen ja järjestelmälliseen valvontaan;

12. kyseenalaistaa sääntelyvirastojen perustamisen tarpeen aloilla, joista kansalliset tai muut 
riippumattomat virastot jo huolehtivat; katsoo tällaisessa tapauksessa pikemminkin, että 
resursseja olisi käytettävä kansallisten elinten lujittamiseen ja että neuvotteluja ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa olisi toteutettava verkostorakenteiden tai yhteisön 
rakenteiden puitteissa; tähdentää, että on tärkeätä arvioida vaikutuksia ennen 
sääntelyvirastojen perustamista, jotta vältetään toiminnan ja vastuualueiden 
päällekkäisyys; 

13. kehottaa hyväksymään selkeät säännöt sääntelyvirastojen toiminnan arvioimiseksi; 
uskoo, että kustannushyötyanalyysit ovat hyödyllinen väline virastojen työskentelyn ja 
suoritusten arvioimiseksi; 

14. katsoo, että on varmistettava sääntelyvirastojen avoimuus erityisesti niiden toimintaa, 
tietojen paljastamista ja saatavuutta sekä niiden toiminnan suunnittelua ja sitä koskevaa 
selontekovelvollisuutta ajatellen;

15. katsoo, että osallistuminen sääntelyvirastojen toimintaan on varmistettava jäsentämällä 
virallisesti osapuolten kuulemista ja niiden kanssa käytävää vuoropuhelua koskevat 
prosessit; 

16. puoltaa ajatusta, jonka mukaan hyvän hallinnon periaatteet on turvattava noudattamalla 
yhteistä lähestymistapaa henkilöstövalintaprosesseissa, budjetoinnissa ja 
resurssihallinnossa sekä tehokkaassa hallinnon ja suoritusten arvioinnissa; 

17. tukee komission päätöstä olla ehdottamatta uusia sääntelyvirastoja, kunnes asiaa koskeva 
arviointi on saatu päätökseen vuoden 2009 lopussa; tukee kuitenkin päätöstä edetä 
energia- ja televiestintäaloille perustettavia uusia sääntelyvirastoja koskevan ehdotuksen 
kanssa;  toteaa, että kahden uuden viraston ja olemassa olevien virastojen on noudatettava 
tulevaa yleistä kehystä, jossa on vahvistettu sääntelyvirastojen asema, rakenne, valtuudet, 
tilintekovelvollisuus, legitimiteetti ja avoimuus; kehottaa arvioimaan olemassa olevia 
virastoja sen jälkeen, kun yhteisestä kehyksestä on päästy sopimukseen; rohkaisee 
muuttamaan olemassa olevia sääntelyvirastoja koskevia perussäädöksiä, jotta ne ovat 
yhteneväisiä sovitun yhteisen kehyksen kanssa;

                                               
1 Asia 9/56 Meroni vastaan korkea viranomainen [1957/58] Kok 133.
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18. kehottaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen väliseen yhteistyöhön sekä harkitsemaan 
virastoja koskevassa horisontaalisessa vuosikertomuksessa mahdollisuutta yhdistää ne 
virastot, joiden tehtävät ovat samankaltaisia, jotta ne voivat toimia yhdessä, sekä poistaa 
sellaiset virastot, joiden olemassaolo ei ole enää perusteltua; 

19. toistaa sekä parlamentin että komission vuoden 2005 toimielintenväliseen 
sopimusluonnokseen sisältyvän pyynnön sisällyttää viraston toimipaikkaa koskeva päätös 
perussäädökseen.
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