
AD\735241MT.doc PE407.916v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2008/2103(INI)

23.7.2008

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar strateġija favur l-implimentazzjoni futura tal-aspetti istituzzjonali tal-
Aġenziji Regolatorji
(2008/2103(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Eoin Ryan



PE407.916v02-00 2/6 AD\735241MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\735241MT.doc 3/6 PE407.916v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jiddispjaċih li l-abbozz tal-Ftehima Inter-Istituzzjonali 2005 dwar il-qafas tat-treġija 
għall-aġenziji regolatorji Ewropej waqaf fil-livell tal-Kunsill; jilqa' b’sodisfazzjon l-
inizjattiva tal-Kummissjoni biex terġa' tillanċja d-dibattitu dwar l-irwol tal-aġenziji fi 
ħdan l-istruttura tal-governanza tal-Unjoni Ewropea;

2. Jenfasizza l-irwol importanti li jistgħu jwettqu l-aġenziji regolatorji bħala korpi distinti u 
awżiljarji tal-istituzzjonijiet Komunitarji u tal-Istati Membri b’personalità legali għat-
twettiq kontinwu ta’ kompiti speċifiċi f’oqsma ta’ kompetenza tal-UE u ta’ koperazzjoni 
intra-UE;

3. Jisħaq fuq il-punt li l-aġenziji regolatorji għandhom ikunu stabbiliti skond kriterji 
uniformi u li t-tifsila u l-funzjonament tagħhom għandu jkun konformi mal-prinċipji 
komuni tal-bilanċ istituzzjonali, tal-governanza tajba u tal-amministrazzjoni tajba;

4. Jirrimarka li t-twaqqif ta’ aġenzija regolatorja għandu jsir permezz ta’ att leġiżlattiv u 
jkun iġġustifikat b’raġunijiet ta’ ħtieġa, effikaċja u proporzjonalità; jiġbed l-attenzjoni 
għall-fatt li fir-rigward ta' oqsma ta' kompetenza maqsuma bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri, għandu jkun iġġustifikat ukoll skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà;

5. Jemmen li biex l-aġenziji regolatorji jkollhom irwol leġittimu fl-Unjoni Ewropea huma 
għandhom jaderixxu ma' qafas komuni li jkun jinkorpora mandat ċar u struttura 
amministrattiva u eżekuttiva effiċjenti; iqis li s-saħħa tal-atti tal-aġenziji regolatorji 
titnissel mill-att leġiżlattiv fundamentali li jkun waqqafhom u li dawk l-atti mhuma se 
jkollhom l-ebda karattru leġiżlattiv kemm-il darba ma jkunux sussegwentement adottati 
mill-istituzzjonijiet tal-UE skont il-proċedura leġiżlattiva xierqa;

6. Itenni t-tħassib tal-Kummissjoni li, fin-nuqqas ta’ qafas komuni u ta’ mandat li jkun 
definit b’mod ċar, l-aġenziji regolatorji jistgħu jiżvijaw lejn oqsma lil hinn mill-
kompetenza tagħhom; 

7. Jenfasizza li l-prinċipji tal-governanza t-tajba jirrikjedu li dawn li ġejjin ikunu ggarantiti 
għal kollox: l-indipendenza, il-kontroll demokratiku, it-trasparenza u l-parteċipazzjoni 
tal-partijiet interessati fil-funzjonament tal-aġenzija regolatorja;

8. Ifakkar li l-indipendenza tal-funzjonament tal-aġenziji regolatorji għandha tkun ibbażata 
fuq il-kundizzjonijiet li ġejjin:  il-konvenjenza u l-kompetenza tal-membri tagħhom, l-
oġġettività u l-imparzjalità tal-prestazzjoni tagħhom, il-projbizzjoni ta’ kull istruzzjoni 
jew rakkomandazzjoni esterna, l-eżistenza ta’ regoli stretti biex ikun evitat il-preġudizzju 
u l-kunflitti ta' interess, il-ħtieġa li jkun hemm livell għoli ħafna talealtà u trasparenza, ir-
rotazzjoni perjodika tal-membri tagħhom u l-possibilità li jitneħħew, it-twaqqif ta’ regoli 
u kodiċijiet flimkien mal-partijiet interessati, il-prosekuzzjoni ta’ mġiba illegali jew 
kwalunkwe indħil ieħor, u t-twaqqif ta’ mekkaniżmi oħra xierqa;

9.  Jiddikjara li sabiex ikun żgurat il-kontroll demokratiku tal-aġenziji regolatorji jeħtieġ 
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kontroll effettiv legali, ekonomiku, politiku u taċ-ċittadini;

10. Itenni li l-aġenziji kollha għandhom ikunu jridu jagħtu kont b’mod demokratiku lill-
istituzzjonijiet tal-UE, għandhom ikunu stabbiliti skond il-ġudizzju ta’ Meroni u 
għandhom f’kull ħin joperaw b’rispett għall-prinċipju tal-proporzjonalità u, meta l-
missjoni tagħhom tkun tittratta kwistjonijiet f'qasam ta' kompetenza kondiviża, għandhom 
joperaw b’rispett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà;

11. Iqis li hija ħaġa tal-akbar importanza li jissaħħaħ l-irwol tal-Parlament fil-funzjonament 
tal-aġenziji, filwaqt li tkun iggarantita l-parteċipazzjoni fil-proċessi tal-ħatra u tat-
tneħħija tal-membri responsabbli kif ukoll l-eżerċizzju ta’ kontroll regolari u sistematiku 
fuq it-twettiq ta’ dak kollu li jaqa’ fil-kompetenza tagħhom;

12. Jesprimi d-dubju tiegħu dwar il-ħtieġa li jkunu stabbiliti aġenziji regolatorji meta dawn 
ma jżidux il-valur f’oqsma li huma diġà koperti minn aġenziji nazzjonali jew aġenziji 
indipendenti oħra; jemmen li, meta dan ikun il-każ, ir-riżorsi għandhom jintefqu, pjuttost, 
biex jissaħħu l-korpi nazzjonali u li l-konsultazzjoni u l-iskambju tal-aħjar prattika 
għandhom isiru fil-qafas tal-istrutturi tan-netwerk jew tal-fora tal-Komunità; jisħaq dwar 
l-importanza tal-istudju tal-impatt qabel ma jkunu stabbiliti aġenziji regolatorji sabiex 
ikun evitat l-irduppjar ta’ funzjonijiet u ta’ oqsma ta’ responsabilità;

13. Jitlob li jkunu adottati regoli ċari għall-evalwazzjoni tax-xogħol tal-aġenziji regolatorji; 
jemmen li l-analiżijiet tal-benefiċċji mqabbla ma’ l-ispejjeż huma għodda utli għall-
evalwazzjoni tax-xogħol u l-prestazzjoni tal-aġenziji;

14. Huwa tal-fehma li t-trasparenza tal-aġenziji regolatorji għandha tkun assigurata, b’mod 
partikulari fir-rigward tal-funzjonament tagħhom, tal-iżvelar u l-aċċessibilità tat-tagħrif, u 
tal-ipprogrammar u r-responsabilità tal-azzjonijiet tagħhom;

15. Iqis li l-parteċipazzjoni fl-attività tal-aġenziji regolatorji se jkollha tkun żgurata billi jiġu 
strutturati b’mod formali l-proċessi ta’ konsultazzjoni u ta’ djalogu mal-partijiet
interessati;

16. Huwa favur li l-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba għandhom ikunu żgurati permezz ta’ 
approċċ komuni rigward il-proċessi tal-għazla, l-ibbaġitjar u l-amministrazzjoni tar-
riżorsi, l-immaniġġjar effiċjenti u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni;

17. Jappoġġja d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tipproponi l-ebda aġenzija regolatorja ġdida 
qabel ma tkun tlestiet għal kollox l-evalwazzjoni tagħha fl-aħħar tal-2009; jappoġġja, 
madankollu, id-deċiżjoni li tibqa’ għaddejja bil-proposta li jkunu stabbiliti aġenziji 
regolatorji ġodda fl-oqsma tal-enerġija u tat-telekomunikazzjonijiet; jirrimarka li dawk iż-
żewġ aġenziji ġodda u l-aġenziji eżistenti se jkollhom ikunu konformi mal-qafas ġenerali 
ġejjieni li jistabbilixxi l-irwol, l-istruttura, il-mandat, ir-responsabilità, il-leġittimità u t-
trasparenza tal-aġenziji regolatorji; jitlob li ssir evalwazzjoni tal-aġenziji eżistenti ladarba 
jkun intlaħaq ftehim dwar qafas komuni; iħeġġeġ li jiġu emendati l-atti bażiċi li 
jirregolaw aġenziji regolatorji eżistenti sabiex jiġu konsistenti mal-qafas komuni 
miftiehem;

18. Jitlob li jkun hemm koperazzjoni fost l-aġenziji regolatorji fi ħdan l-Unjoni Ewropea u li, 
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fir-rapport orizzontali annwali dwar l-aġenziji, issir konsiderazzjoni tal-possibilità li jiġu 
kkonsolidati dawk l-aġenziji li għandhom responsabilitajiet simili biex ikunu jistgħu 
jiffunzjonaw flimkien, kif ukoll tal-possibilità li jiġu aboliti dawk li tilfu r-raġuni tal-
eżistenza tagħhom;

19. Itenni t-talba kemm tal-Parlament kif ukoll tal-Kummissjoni fl-abbozz tal-Ftehima Inter-
Istituzzjonali tal-2005 biex tiddaħħal fl-att bażiku deċiżjoni dwar is-siġġu ta' aġenzija;
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