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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. sajnálja, hogy az európai szabályozási ügynökségek működési keretéről szóló 2005. évi 
intézményközi megállapodás tervezete a Tanács szintjén megakadt; üdvözli a Bizottság 
kezdeményezését, hogy újra kívánja indítani a vitát az ügynökségeknek az Európai Unió 
kormányzási struktúrájában betöltött szerepéről;

2. felhívja a figyelmet a szabályozási ügynökségek, mint a közösségi intézmények és a 
tagállamok jogi személyiséggel rendelkező, független és kiegészítő jellegű testületei által 
betöltött fontos szerepre az uniós feladatkör és az Unión belüli együttműködés keretében 
zajló projektek folyamatosságának biztosításában;

3. hangsúlyozza, hogy a szabályozási ügynökségeket egységes feltételrendszer alapján kell 
létrehozni, és felépítésüknek és működésüknek meg kell felelniük az intézményi 
egyensúly, a megfelelő irányítás és a helyes ügyvitel általános elveinek;

4. rámutat, hogy a szabályozási ügynökségeket jogalkotási aktuson keresztül kell létrehozni, 
és hogy létrehozásuknak a szükségesség, a hatékonyság és az arányosság elvei alapján 
indokoltnak kell lennie; rámutat arra is, hogy az olyan területeken, ahol az Európai Unió 
és a tagállamok osztoznak a hatáskörökben, a szubszidiaritás elve alapján is indokoltnak 
kell lennie;

5. úgy véli, hogy ahhoz, hogy a szabályozási ügynökségeknek legitim szerepük legyen az 
Európai Unióban, egy olyan közös keretrendszerhez kell igazodniuk, amely világos 
megbízást, valamint hatékony igazgatási és végrehajtási struktúrát jelöl ki; úgy véli, hogy 
a szabályozási ügynökségek által alkotott jogi aktusok hatályát az ügynökségeket 
létrehozó jogalap határozza meg, és ezeknek a jogi aktusoknak csak akkor lesz jogalkotó 
jellege, ha azokat az uniós intézmények a megfelelő jogalkotási eljárás keretében 
elfogadják;

6. megismétli a Bizottság aggályait, hogy egy közös keretrendszer és világosan 
meghatározott megbízás hiányában a szabályozási ügynökségek hatáskörükön kívüli 
területre tévedhetnek; 

7. rámutat, hogy a megfelelő irányítás elve megköveteli a függetlenség, a demokratikus 
ellenőrzés, az átláthatóság és az érdekelteknek a szabályozási ügynökségek munkájába 
való bevonása maradéktalan biztosítását;

8. emlékeztet arra, hogy a szabályozási ügynökségek működési függetlenségének a 
következőkön kell alapulnia: az ott dolgozók szakértelme, munkájuk tárgyilagos és
pártatlan volta, bármilyen külső befolyás vagy beleszólás tilalma, a pártosság és az 
összeférhetetlenség elkerülését szolgáló szigorú szabályok, a nagyfokú lojalitás és 
átláthatóság szükségessége, a vezetők rotációja és elbocsátásuk lehetősége, a 
szabályoknak az érdekeltekkel együttműködésben történő kialakítása, a jogellenes 
magatartás vagy egyéb közbeavatkozás üldözése, valamint más szükséges 



PE407.916v02-00 4/6 AD\735241HU.doc

HU

mechanizmusok megléte;

9. kijelenti, hogy a szabályozási ügynökségek demokratikus ellenőrzésének biztosításához 
hatékony gazdasági, politikai és civil ellenőrzésre van szükség; 

10. megismétli, hogy valamennyi ügynökségnek demokratikusan elszámoltathatónak kell 
lennie az EU intézményeivel szemben, hogy azokat a Meroni-ítéletettel összhangban kell 
létrehozni, és mindenkor az arányosság és – amennyiben közös hatáskörről van szó – a 
szubszidiaritás elveit tiszteletben tartva kell működniük;

11. igen fontosnak tartja, hogy az ügynökségek működése tekintetében a Parlament szerepe 
megerősödjön, így biztosítva a kinevezési és elbocsátási folyamatokban, valamint a 
megbízások teljesítése feletti rendszeres és átfogó ellenőrzésben való részvételét; 

12. megkérdőjelezi a többletértéket nem kínáló szabályozási ügynökségek létrehozásának 
szükségességét olyan területeken, amelyek már nemzeti vagy független ügynökségek 
hatáskörébe tartoznak; úgy véli, hogy indokolt esetben az erőforrásokat inkább a nemzeti 
szervek megerősítésére kellene fordítani, továbbá konzultációt kell folytatni és ki kell 
cserélni a bevált gyakorlatokat a hálózati struktúrák vagy a közösségi fórumok keretében; 
rámutat arra, hogy az egymást fedő felelősségi és feladatkörök elkerülése érdekében az 
ügynökségek létrehozása előtt hatásvizsgálatot kell készíteni; 

13. a szabályozási ügynökségek munkájának értékelésére szolgáló egyértelmű 
feltételrendszer kidolgozására szólít fel; úgy véli, hogy a költséghatékonysági elemzések 
hasznos eszközök az ügynökségek munkájának és eredményeinek felmérésekor;

14. azon a véleményen van, hogy a szabályozási ügynökségek átláthatóságát – különösen 
működésük, az információk nyilvánossága és hozzáférhetősége, valamint a fellépések 
tervezése és elszámoltathatósága tekintetében – biztosítani kell; 

15. úgy véli, hogy a szabályozási ügynökségek tevékenységében való részvételt a formális 
konzultációs eljáráson és az érdekeltekkel folytatott párbeszéden keresztül kell 
biztosítani;

16. hiszi, hogy a helyes irányítás elvének érvényesülését a személyzeti kiválasztás, a 
költségvetés-készítés, a hatékony vezetés és a teljesítményértékelés közös módszerén 
keresztül kell biztosítani;

17. támogatja a Bizottság azon határozatát, hogy nem tesz javaslatot új szabályozási 
ügynökségek létrehozására, amíg az értékelés el nem készül 2009 végéig; támogatja 
azonban az energia és a távközlés területén felállítandó új szabályozási ügynökségek 
létrehozására irányuló javaslatot; rámutat, hogy ennek a két új ügynökségnek és a már 
meglévő ügynökségeknek meg kell felelniük a szabályozási ügynökségek feladatát, 
felépítését, megbízatását, elszámoltathatóságát, törvényességét és átláthatóságát 
szabályozó, még kidolgozásra váró átfogó keretnek;  a meglévő ügynökségek értékelésére 
szólít fel, amint az átfogó keretről megállapodás születik; arra ösztönöz, hogy a meglévő 
szabályozási ügynökségek alapító okiratait módosítsák abban az értelemben, hogy 
megfeleljenek a közös átfogó keret előírásainak;
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18. együttműködésre szólít fel az Európai Unión belül működő szabályozási ügynökségek 
között, valamint arra hív fel, hogy az ügynökségekről szóló éves horizontális jelentésben 
vegyék fontolóra a hasonló felelősségi körű ügynökségek konszolidációját, valamint azon 
ügynökségek megszüntetését, amelyek létezése már nem indokolt;

19. megismétli a Parlamentnek és a Bizottságnak a 2005. évi intézményközi megállapodás 
tervezetében megfogalmazott felhívását, nevezetesen hogy az alapjogi aktusba foglalják 
bele az ügynökségi székhelyre vonatkozó határozatot.
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