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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. regretă că proiectul de acord interinstituţional din 2005 privind cadrul de funcţionare a 
agenţiilor europene de reglementare a rămas blocat la nivelul Consiliului; salută iniţiativa 
Comisiei de a relansa dezbaterea privind rolul agenţiilor în cadrul structurii de guvernare 
a Uniunii Europene;

2. subliniază rolul important pe care agenţiile de reglementare îl pot juca, în calitate de 
organisme distincte şi auxiliare ale instituţiilor comunitare şi ale statelor membre, având 
personalitate juridică, în ceea ce priveşte efectuarea neîntreruptă a unor sarcini specifice 
în domenii de competenţă ale UE şi cooperarea intracomunitară;

3. subliniază faptul că agenţiile de reglementare trebuie să fie înfiinţate în conformitate cu 
criterii uniforme şi că proiectarea şi funcţionarea acestora trebuie să respecte principiile 
comune ale echilibrului instituţional, bunei guvernări şi bunei administrări;

4. evidenţiază faptul că înfiinţarea unei agenţii de reglementare trebuie să se realizeze 
printr-un act legislativ şi să fie justificată din motive de necesitate, eficienţă şi 
proporţionalitate; subliniază că, în cazul domeniilor de competenţă partajată între 
Uniunea Europeană şi statele membre, aceasta trebuie să fie justificată de asemenea în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii;

5. consideră că, pentru ca agenţiile de reglementare să aibă un rol legitim în Uniunea 
Europeană, acestea trebuie să adere la un cadru comun care să includă un mandat clar şi o 
structură administrativă şi executivă eficientă; consideră că validitatea juridică a actelor 
emise de agenţiile de reglementare derivă din actul legislativ prin care au fost create 
aceste agenţii şi că respectivele acte nu au caracter legislativ decât în cazul în care sunt 
adoptate ulterior de instituţiile UE în conformitate cu procedura legislativă 
corespunzătoare;

6. împărtăşeşte îngrijorarea Comisiei cu privire la faptul că, în absenţa unui cadru comun şi 
a unui mandat clar definit, agenţiile de reglementare îşi pot depăşi sfera de competenţă; 

7. subliniază că principiile bunei guvernări solicită garantarea pe deplin a următoarelor 
elemente: independenţă, control democratic, transparenţă şi participarea părţilor 
interesate la funcţionarea agenţiei de reglementare;

8. reaminteşte faptul că funcţionarea independentă a agenţiilor de reglementare trebuie să se 
bazeze pe următoarele condiţii: caracterul adecvat şi competenţa membrilor săi, 
obiectivitatea şi imparţialitatea activităţii acestora, interzicerea oricăror instrucţiuni sau 
recomandări externe, existenţa unor norme stricte pentru a evita subiectivitatea şi 
conflictele de interese, necesitatea unui nivel foarte înalt de loialitate şi transparenţă, 
rotaţia periodică a membrilor şi posibilitatea ca aceştia să fie înlocuiţi, instituirea unor 
norme şi coduri în colaborare cu părţile interesate, urmărirea în justiţie a 
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comportamentelor ilegale sau a oricăror interferenţe şi crearea altor mecanisme adecvate;

9. declară că, pentru a garanta controlul democratic al agenţiilor de reglementare, este 
necesar un control la nivel juridic, economic, politic şi al cetăţenilor;

10. reaminteşte faptul că toate agenţiile trebuie să răspundă în mod democratic în faţa 
instituţiilor UE, trebuie să fie înfiinţate în conformitate cu hotărârea Meroni1 şi trebuie să 
funcţioneze întotdeauna în conformitate cu principiul proporţionalităţii şi, în cazul în care 
misiunea lor acoperă chestiuni dintr-un domeniu de competenţă partajată, în conformitate 
cu principiul subsidiarităţii;

11. consideră că este foarte important să se consolideze rolul Parlamentului în funcţionarea 
agenţiilor, garantându-se participarea sa la procesul de numire şi înlocuire a membrilor 
responsabili, precum şi exercitarea unui control periodic şi sistematic asupra îndeplinirii 
mandatului acestora;

12. îşi exprimă dubiile cu privire la necesitatea înfiinţării de agenţii de reglementare în cazul 
în care acestea nu aduc o valoare adăugată în domenii care intră deja în sfera de 
competenţă a agenţiilor naţionale sau a altor agenţii independente; consideră că, atunci 
când este cazul, resursele ar trebui mai degrabă investite pentru consolidarea 
organismelor naţionale şi că schimbul de bune practici şi consultările ar trebui să aibă loc 
în cadrul unor structuri de tip reţea sau al forurilor comunitare; subliniază importanţa 
realizării unor evaluări de impact care să preceadă înfiinţarea agenţiilor de reglementare 
pentru a evita suprapunerea funcţiilor şi a domeniilor de competenţă;

13. solicită adoptarea unor norme clare privind evaluarea activităţii agenţiilor de 
reglementare; consideră că analizele cost/beneficiu constituie un instrument util pentru 
evaluarea activităţii şi performanţelor agenţiilor;

14. este de părere că trebuie garantată transparenţa agenţiilor de reglementare, în special în 
ceea ce priveşte funcţionarea acestora, publicarea şi accesul la informaţii, precum şi 
programarea acţiunilor şi responsabilitatea pentru acestea;

15. consideră că trebuie să se asigure participarea la activitatea agenţiilor de reglementare 
prin structurarea în mod formal a procesului de consultare şi dialog cu părţile interesate;

16. susţine faptul că principiile bunei administrări trebuie să fie garantate de o abordare 
comună privind procesele de selecţie a personalului, întocmirea bugetului şi 
administrarea resurselor, precum şi gestionarea eficientă şi evaluarea performanţelor;

17. sprijină decizia Comisiei de a nu propune înfiinţarea niciunei noi agenţii de reglementare 
până la finalizarea evaluării sale la sfârşitul lui 2009; sprijină, cu toate acestea, decizia de 
a continua propunerea de înfiinţare a unor noi agenţii de reglementare în domeniile 
energiei şi telecomunicaţiilor; evidenţiază faptul că aceste două agenţii noi, precum şi 
agenţiile existente trebuie să respecte viitorul cadru general care stabileşte rolul, structura, 
mandatul, răspunderea, legitimitatea şi transparenţa agenţiilor de reglementare; solicită 
evaluarea agenţiilor existente după încheierea unui acord privind un cadru comun; 

                                               
1 Cauza 9/56 Meroni/Înalta Autoritate [1957/58] Rec. 133.
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încurajează modificarea actelor de bază care reglementează activitatea agenţiilor de 
reglementare existente pentru a le face compatibile cu un astfel de cadru comun convenit;

18. solicită asigurarea cooperării între agenţiile de reglementare din Uniunea Europeană şi 
analizarea, în cadrul raportului anual orizontal privind agenţiile, a posibilităţii de 
unificare a agenţiilor cu responsabilităţi similare, astfel încât acestea să poată funcţiona 
împreună, precum şi desfiinţarea agenţiilor care şi-au pierdut „raţiunea de a exista”;

19. reaminteşte faptul că în proiectul de acord interinstituţional din 2005, atât Parlamentul, 
cât şi Comisia au solicitat includerea unei decizii privind sediul unei agenţii în actul de 
bază.
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