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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta que o projecto de Acordo Interinstitucional de 2005 sobre o enquadramento das 
agências europeias de regulamentação tenha sido bloqueado a nível do Conselho; acolhe 
com satisfação a iniciativa da Comissão de relançar o debate sobre o papel das agências 
no seio da estrutura de governação da União Europeia;

2. Assinala o importante papel que as agências de regulamentação podem desempenhar 
enquanto organismos distintos e auxiliares das instituições comunitárias e dos 
Estados-Membros, dotadas de personalidade jurídica para o contínuo desempenho de 
missões específicas na área de competências da UE e no domínio da cooperação 
intracomunitária;

3. Salienta ser importante que as agências de regulamentação sejam estabelecidas em 
conformidade com critérios uniformes e que a sua concepção e funcionamento observem 
imperativamente os princípios comuns do equilíbrio institucional, da boa governação e da 
boa administração;

4. Frisa que a criação das agências de regulamentação deve ser regida por actos legislativos e 
justificada por razões de necessidade, eficácia e proporcionalidade; assinala que, ao 
executar uma missão na área de competências partilhadas entre a UE e os 
Estados-Membros, tal deve igualmente ser justificado de acordo com o princípio da 
subsidiariedade;

5. Considera que, para que as agências de regulamentação possam desempenhar um papel 
legítimo na União Europeia, estas devem aderir a um enquadramento comum que inclua 
mandatos claros e estruturas administrativas e executivas eficientes; entende que a força 
dos seus actos decorre do acto legislativo na base da criação das agências e que os 
referidos actos apenas terão carácter legislativo se subsequentemente adoptados pelas 
instituições da UE no âmbito do processo legislativo apropriado;

6. Partilha a preocupação da Comissão quanto ao facto de as agências de regulamentação 
poderem, na ausência de um enquadramento comum claro e de mandatos definidos, 
ocupar-se de domínios que ultrapassam o seu âmbito de competências;

7. Assinala que os princípios da boa governação requerem a plena garantia do seguinte: 
independência, controlo democrático, transparência e participação dos interessados no 
funcionamento da agência de regulamentação;

8. Recorda que a independência no respeitante ao funcionamento das agências de 
regulamentação deve assentar nas seguintes condições: adequação e competência dos seus 
membros, objectividade e imparcialidade do seu desempenho, proibição de aceitação de 
qualquer instrução ou recomendação externa, existência de normas rigorosas para 
precaver influências e conflitos de interesses, necessidade de um elevado nível de lealdade 
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e transparência, rotação periódica e possibilidade de afastamento dos seus membros, 
estabelecimento de regras e códigos conjuntamente com as partes interessadas, tratamento 
judicial de condutas ilegais ou de quaisquer outras interferências e estabelecimento de 
outros mecanismos apropriados;

9. Declara que, a fim de garantir o controlo democrático das agências de regulamentação, é 
necessário um efectivo controlo legal, económico, político e por parte dos cidadãos;

10. Reafirma que todas as agências devem garantir uma responsabilidade democrática 
adequada perante as instituições da UE, devem ser criadas em conformidade com o 
Acórdão Meroni1 e funcionar com base no respeito contínuo pelo princípio da 
proporcionalidade e, quando a sua missão se prenda com questões que se inserem na área 
de competências partilhadas, no respeito pelo princípio da subsidiariedade;

11. Considera de primordial importância reforçar o papel do Parlamento no funcionamento 
das agências, garantindo a sua participação nos processos de nomeação e afastamento dos 
membros responsáveis, bem como o exercício de um controlo regular e sistemático do 
cumprimento das suas competências;

12. Questiona a necessidade de criar agências de regulamentação quando estas não criam 
valor acrescentado em áreas já abrangidas por agências de regulamentação nacionais ou 
outras; entende, sendo o caso, que os recursos devem ser utilizados de preferência no 
reforço dos organismos nacionais, e que a consulta e o intercâmbio de práticas de 
excelência devem ter lugar no âmbito de estruturas de rede ou de instâncias comunitárias;
Salienta a importância das avaliações de impacto antes da criação das agências de 
regulamentação, a fim de precaver a sobreposição de funções e áreas de responsabilidade;

13. Exorta à adopção de regras claras para a avaliação do trabalho das agências de 
regulamentação; entende que as análises de custo-benefício constituem um instrumento 
útil para efeitos de avaliação do trabalho e desempenho das agências;

14. É seu entender que cumpre garantir a transparência das agências de regulamentação, em 
particular no respeitante ao seu funcionamento, à divulgação e acessibilidade da 
informação, bem como à programação e responsabilidade pelas suas acções;

15. Considera que a participação na actividade das agências de regulamentação terá de ser 
assegurada estruturando formalmente os processos de consulta e o diálogo com os 
interessados;

16. Sustenta que os princípios da boa administração devem ser assegurados mediante uma 
abordagem comum relativamente aos processos de selecção do pessoal, à orçamentação e 
à gestão dos recursos, à eficácia da gestão e à avaliação do desempenho;

17.  Apoia a decisão tomada pela Comissão de não propor qualquer nova agência de 
regulamentação até finais de 2009, momento em que deve estar ultimada a sua avaliação; 
apoia, todavia, a decisão de avançar com a proposta de criar novas agências de 
regulamentação nos domínios da energia e das telecomunicações, considera que, à 

                                               
1 Processo 9/56, Meroni contra Alta Autoridade [1957/58] CJT 133.
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semelhança das agências existentes, estas duas novas agências têm que ser conformes ao 
quadro geral que estabelece o papel, a estrutura, o mandato, a responsabilidade, a 
legitimidade e a transparência das agências de regulamentação; insta a uma avaliação das 
agências existentes, uma vez alcançado um acordo sobre um quadro comum; encoraja a 
alteração dos actos de base que regem as agências de regulamentação existentes, a fim de 
as tornar conformes com tal quadro comum acordado;

18. Exorta à cooperação entre as agências de regulamentação na União Europeia e à 
consideração, no relatório transversal anual sobre as agências, da possibilidade de 
consolidar as agências com responsabilidades similares, para que possam funcionar 
conjuntamente, bem como à abolição das que deixaram de ter razão de ser;

19. Reitera o apelo do Parlamento e da Comissão, no âmbito do projecto de acordo 
interinstitucional de 2005, no sentido de que a decisão relativa à sede de cada agência seja 
incluída no acto de base. 
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