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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja, kad 2005 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos reguliavimo agentūrų 
sistemos projektas įstrigo Tarybos lygmenyje; teigiamai vertina Komisijos iniciatyvą 
atnaujinti diskusijas agentūrų vaidmens Europos Sąjungos valdymo sistemoje klausimu;

2. pabrėžia, kad reguliavimo agentūrų, kaip atskirų pagalbinių Bendrijos institucijų ir 
valstybių narių organų, turinčių juridinį statusą, vaidmuo gali būti labai svarbus konkrečių 
ES kompetencijoje esančių užduočių vykdymo tęstinumui ir ES vidaus 
bendradarbiavimui;

3. pabrėžia, kad reguliavimo agentūros turi būti steigiamos laikantis vienodų kriterijų ir kad 
jų struktūra ir veikimas turi atitikti bendruosius institucijų pusiausvyros, gero valdymo ir 
gero administravimo principus;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad reguliavimo agentūra turi būti steigiama teisėkūros aktu ir tai 
daroma remiantis būtinybės, veiksmingumo ir proporcingumo pagrindais; pabrėžia, kad 
Europos Sąjungos ir valstybių narių bendros kompetencijos sričių atveju pagrindimas 
turėtų apimti ir deramą atsižvelgimą į subsidiarumo principą;

5. mano, jog tam, kad reguliavimo agentūros atliktų teisiškai pagrįstą vaidmenį Europos 
Sąjungoje, jos turi veikti vadovaudamosi aiškiais įgaliojimais ir veiksminga 
administracine ir vykdomąja struktūra; mano, kad reguliavimo agentūrų aktų autoritetas 
kyla iš pamatinio teisės akto, kuriuo jos buvo įsteigtos, ir kad tie aktai neturės teisėkūros 
pobūdžio, jeigu taikydamos tinkamą teisėkūros procedūrą jų vėliau nepriims ES 
institucijos;

6. kartu su Komisija nerimauja, kad nesukūrus aiškios sistemos ir nesuteikus aiškiai
apibrėžtų įgaliojimų, reguliavimo agentūros gali nuklysti į atsakomybės sritis, kurios 
joms nepriklauso; 

7. pabrėžia, kad gero valdymo principai reikalauja visiškai užtikrinti: reguliavimo agentūros 
nepriklausomybę, demokratinę kontrolę, skaidrumą ir susijusių šalių dalyvavimą jos 
veikloje;

8. primena, kad reguliavimo agentūrų veikimo nepriklausomybė turi būti paremta šiomis 
sąlygomis: jos narių tinkamumu ir kompetencija, jų veiklos objektyvumu ir nešališkumu, 
nurodymų ar rekomendacijų iš išorės draudimu, griežtų taisyklių, siekiant išvengti 
šališkumo ar interesų konfliktų, buvimu, labai aukšto lygio ištikimybės ir skaidrumo 
poreikiu, jų narių periodine rotacija ir galimybe juos atleisti, taisyklių ir kodeksų kūrimu 
dalyvaujant susijusioms šalims, baudimu už neteisėtą elgesį ar kitokius trukdymus ir 
tinkamų mechanizmų sukūrimu;

9. skelbia, kad siekiant užtikrinti reguliavimo agentūrų demokratinę kontrolę, reikia 
veiksmingos teisinės, ekonominės, politinės ir pilietinės kontrolės;



PE407.916v02-00 4/5 AD\735241LT.doc

LT

10. pakartoja, kad agentūros turi būti demokratiškai atskaitingos ES institucijoms, turi būti 
steigiamos atsižvelgiant į sprendimą Meroni byloje1 ir visuomet turi vykdyti savo veiklą 
vadovaudamosi proporcingumo principu ir, kai jų veikla susijusi su bendros 
kompetencijos sritimis, subsidiarumo principu;

11. mano, kad itin svarbu stiprinti Parlamento vaidmenį agentūrų veiklos atžvilgiu, 
užtikrinant jo dalyvavimą atsakingų narių skyrimo ir atleidimo iš pareigų procese ir 
vykdant nuolatinę bei sistemingą funkcijų vykdymo kontrolę;

12. abejoja būtinybe steigti reguliavimo agentūras tais atvejais, kai jų veikla nesukuria 
pridėtinės vertės tose srityse, kurias jau aprėpia nacionalinės ar kitos nepriklausomos 
agentūros; mano, kad tokiu atveju verčiau reikėtų skirti lėšas nacionalinėms institucijoms 
stiprinti ir kad reikėtų konsultuotis ir keistis pažangiąja patirtimi tinklo struktūrų veikloje 
arba Bendrijos forumuose; pabrėžia, kad, siekiant išvengti funkcijų ir atsakomybės sričių 
dubliavimosi, prieš steigiant agentūras svarbu atlikti poveikio analizę;

13. ragina priimti aiškias reguliavimo agentūrų darbo vertinimo taisykles; mano, kad 
ekonominės naudos analizė yra pagalbinė priemonė vertinant agentūrų darbą ir rezultatus;

14. mano, kad reikia užtikrinti reguliavimo agentūrų skaidrumą, ypač kiek tai susiję su jų 
veikla, informacijos atskleidimu ir prieiga prie jos bei jų veiksmų planavimu ir 
atskaitomybe;

15. mano, kad dalyvavimą reguliavimo agentūrų veikloje reikia užtikrinti formaliai 
susisteminant konsultacijų ir dialogo su susijusiomis šalimis procesą;

16. laikosi nuomonės, kad gero administravimo principų laikymąsi reikia užtikrinti taikant 
bendrą požiūrį į personalo atrankos procesą, biudžeto ir išteklių valdymą, veiksmingą 
valdymą ir rezultatų vertinimą;

17. pritaria Komisijos sprendimui nesiūlyti steigti jokių naujų reguliavimo agentūrų tol, kol 
2009 m. pabaigoje bus baigtas įvertinimas šiuo klausimu; vis dėlto pritaria sprendimui 
toliau teikti pasiūlymus steigti naujas reguliavimo agentūras energetikos ir 
telekomunikacijų srityse; pabrėžia, kad šios dvi naujos agentūros ir jau sukurtos 
agentūros turės atitikti būsimą bendrąją reguliavimo agentūrų vaidmens, struktūros, 
įgaliojimų, atskaitomybės, teisėtumo ir skaidrumo tvarką; ragina, priėmus sprendimą dėl 
bendrosios tvarkos, įvertinti esamas agentūras; ragina pakeisti esamų reguliavimo 
agentūrų pamatinius teisės aktus siekiant užtikrinti jų suderinamumą su tokia bendrąja 
tvarka;

18. ragina Europos Sąjungos reguliavimo agentūras bendradarbiauti ir metiniame 
horizontaliame pranešime apie agentūras apsvarstyti galimybę sujungti agentūras, kurių 
atsakomybės sritys panašios, taip siekiant užtikrinti jų bendrą veikimą, ir panaikinti 
agentūras, kurios nebeteko savo raison d'être;

19. pakartoja Parlamento ir Komisijos 2005 m. Tarpinstitucinio susitarimo projekte išsakytą 
raginimą į pagrindinį teisės aktą įtraukti sprendimą dėl agentūros buveinės.

                                               
1 Byla 9/56 Meroni prieš Vyriausiąją valdybą [1957 ir 1958] Rink 133.
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