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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu, ka 2005. gada Iestāžu nolīguma projekts par Eiropas regulatīvo aģentūru 
darbības pamatprincipiem Padomē tika apturēts; atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu atsākt 
debates par aģentūru nozīmi Eiropas Savienības pārvaldības struktūrā;

2. uzsver, cik nozīmīga loma var būt regulatīvajam aģentūrām, kuras ir no Kopienas un 
dalībvalstu iestādēm atšķirīgas struktūrvienības un palīdz  tām īstenot darbību un kurām 
ir juridiskas personas statuss, lai tās varētu nepārtraukti veikt īpašos pienākumus ES 
kompetences jomās un sadarboties ES ietvaros;

3. uzsver, ka regulatīvās aģentūras jāveido atbilstīgi vienotiem kritērijiem un ka to struktūrai 
un darbībai jāatbilst vienotiem institucionālā līdzsvara, labas pārvaldes un labas 
pārvaldības principiem;

4. norāda, ka regulatīvas aģentūras veidošanai jāizriet no tiesību akta, par pamatu nosakot 
tās darbības nepieciešamību, efektivitāti un proporcionalitāti; norāda, ka attiecībā uz 
jomām, kurās noteikta Kopienas un dalībvalstu kopīga komptenece, šo aģentūtu 
izveidošanai jābūt pamatotai arī saskaņā ar subsidiaritātes principu;

5. uzskata — lai nodrošinātu regulatīvo aģentūru likumīgu darbību Eiropas Savienībā, tām 
ir jāievēro vienoti pamatprincipi, kuros iekļautas skaidras pilnvaras, kā arī efektīva 
administratīva un izpildstruktūra; uzskata, ka regulatīvo aģentūru normatīvo aktu 
likumīgais spēks izriet no to pamatā esošā tiesību akta, ar kuru aģentūra izveidota, un ka 
šo aģentūru normatīvajiem aktiem nebūs juridisks spēks, ja vien tos pēc tam nepieņems 
ES iestādes, ievērojot attiecīgu likumdošanas kārtību;

6. pievienojas Komisijas paustajām bažām, ka vienotu pamatprincipu un skaidri noteiktu 
pilnvaru trūkuma rezultātā regulatīvās aģentūras var iejaukties jomās, kas neietilpst to 
uzdevumu lokā; 

7. uzsver, ka labas pārvaldes princips prasa nodrošināt neatkarību, demokrātisku kontroli,
pārredzamību un ieinteresēto aprindu piedalīšanos regulatīvās aģentūras darbībā;

8. atgādina, ka regulatīvo aģentūru darbības neatkarības pamatā jābūt šādiem nosacījumiem: 
aģentūras locekļu piemērotība darbam un kompetence, to darbības objektivitāte, 
aizliegums vadīties no norādījumiem un priekšlikumiem, kas saņemti no malas, stingru 
noteikumu esamība, lai izvairītos no neobjektivitātes  un interešu konfliktiem, augsta 
līmeņa uzticamības un pārredzamības nepieciešamība, to locekļu periodiska rotācija un 
iespēja tos pārvietot, noteikumu un kodeksu izstrādāšana, iesaistot ieinteresētās aprindas, 
saukšana pie atbildības par nelikumīgu izturēšanos vai cita veida interferencēm un citu 
attiecīgu mehānismu izveidošana;

9.  paziņo — lai nodrošinātu regulatīvo aģentūru demokrātisku kontroli, nepieciešama 
efektīva juridiska, saimnieciska, politiska un iedzīvotāju īstenota kontrole;
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10. atkārtoti norāda, ka visām aģentūrām demokrātiski jāatskaitās ES iestādēm, un tās jāveido 
saskaņā ar spriedumu Meroni lietā1 , un tām vienmēr jādarbojas, respektējot 
proporcionalitātes principu, bet, ja tās uzdevumi attiecas uz jautājumiem jomās, kurās 
noteikta kopīga kompetence, — respektējot arī subsidiaritātes principu;

11. uzskata, ka Parlamenta lomas nostiprināšanai attiecībā uz aģentūru darbību ir ārkārtīgi 
svarīgi nodrošināt tā piedalīšanos attiecīgo aģentūru locekļu iecelšanā un atcelšanā, kā arī 
to, ka Parlaments regulari īsteno kontroli pār aģentūru uzdevumu izpildi;

12. apšauba nepieciešamību veidot regulatīvās aģentūras, ja tās papildus neuzlabo situāciju 
jomās, kurās jau darbojas dalībvalstu vai neatkarīgas regulatīvās aģentūras; uzskata, ka 
šādos gadījumos līdzekļi ir drīzāk jāizdod dalībvalstu iestāžu nostiprināšanai un ka 
apspriešanai un paraugprakses apmaiņai ir jānotiek saistībā ar tīkla struktūrām vai 
Kopienas forumos; uzsver, cik svarīgi ir sagatavot ietekmes novērtējumus pirms 
regulatīvo aģentūru izveidošanas, lai izvairītos no darbības un kompetences jomu 
pārklāšanās;

13. aicina pieņemt precīzus noteikumus, saskaņā ar kuriem jāvērtē regulatīvo aģentūru darbs; 
uzskata, ka izmaksu un ieguvumu analīze ir noderīga aģentūru darba un sasniegto 
rezultātu novērtēšanai;

14. uzskata, ka jānodrošina regulatīvo aģentūru pārredzamība, īpaši attiecībā uz to darbību,  
informācijas izpaušanu un pieejamību, kā arī darbības plānošanu un atskaitīšanos par to;

15. uzskata, ka ieinteresēto aprindu līdzdalība regulatīvo aģentūru darbībā būs jānodrošina, 
formāli strukturējot apspriešanos un dialogu ar tām;

16. atbalsta viedokli, ka labas parvaldības principi jānodrošina, izmantojot vienotu pieeju 
attiecībā uz personāla atlases procesu, budžeta veidošanu, resursu lietošanu, efektīvu 
pārvaldību un darbības novērtējumu;

17. atbalsta Komisijas lēmumu neierosināt jaunu regulatīvo aģentūru izveidi, kamēr līdz 
2009. gada beigām vēl nav pabeigts to novērtējums; tomēr atbalsta lēmumu turpināt 
ierosinājumu sagatavošanu izveidot jaunas regulatīvās aģentūras enerģētikas un 
telekomunikāciju jomā; norāda, ka šīm divām jaunajām aģentūrām, kā arī esošajām 
aģentūrām jāatbilst turpmākajām vispārējām pamatnostādnēm, ar kurām nosaka 
regulatīvo aģentūru nozīmi, struktūru, pilnvaras, atbildību, leģitimitāti un pārredzamību; 
aicina veikt esošo aģentūru novērtējumu, kad tiks panākta vienošanās par vispārējām 
pamatnostādnēm; mudina grozīt pamatdokumentus, kurus piemēro esošajām 
regulatīvajām aģentūrām, lai nodrošinātu to atbilstību šadām vispārējām 
pamatnostādnēm, par kurām panākta vienošanās;

18. aicina regulatīvās aģentūras Eiropas Savienībā savstarpēji sadarboties un ikgadējos 
horizontālajos ziņojumos par aģentūrām apsvērt iespēju konsolidēt aģentūras ar līdzīgu 
kompetenci tā, lai tās var darboties kopīgi, kā arī likvidēt pastāvēšanas pamatojumu 
zaudējušās aģentūras;

                                               
1 Lieta 9/56 Meroni/Augstā iestāde [1957/58] Recueil, 133. lpp.
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19. atkārto 2005. gada Iestāžu nolīguma projektā Komisijas un Parlamenta izteikto 
ierosinājumu pamatdokumentā iekļaut lēmumu par aģentūras darba vietu. 
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