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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh medziinštitucionálnej dohody z roku 2005 
o operačnom rámci pre európske regulačné agentúry sa zastavil na úrovni Rady; víta 
iniciatívu Komisie znovu otvoriť diskusiu o úlohe agentúr v rámci štruktúry riadenia 
Európskej únie;

2. zdôrazňuje dôležitosť úlohy, ktorú môžu zohrávať regulačné agentúry ako nezávislé 
a pomocné orgány inštitúcií Spoločenstva a členských štátov s právnou subjektivitou 
pri vykonávaní osobitných úloh v oblastiach spadajúcich do právomocí EÚ a spojených 
so spoluprácou vnútri EÚ;

3. zdôrazňuje, že regulačné agentúry musia byť zriadené podľa jednotných kritérií a že ich 
spôsob organizácie a fungovanie musia zodpovedať spoločným zásadám inštitucionálnej 
rovnováhy, správneho riadenia a dobrej správy;

4. zdôrazňuje, že zriadenie regulačnej agentúry sa musí uskutočniť prostredníctvom 
právneho aktu a musí byť opodstatnené na základe potreby, účinnosti a proporcionality;  
zdôrazňuje, že pokiaľ ide o oblasti spoločných právomocí Európskej únie a členských 
štátov, v súlade so zásadou subsidiarity musí byť vytvorenie regulačnej agentúry tiež 
opodstatnené;

5. je presvedčený, že na to, aby regulačné agentúry mohli mať legitímnu úlohu v EÚ, musia 
dodržiavať spoločný rámec, ktorý zahŕňa jasný mandát a účinnú administratívnu 
a výkonnú štruktúru; domnieva sa, že právna účinnosť aktov regulačných agentúr 
vyplýva z ustanovujúceho právneho aktu, na základe ktorého boli agentúry vytvorené, 
a že tieto akty nemajú legislatívnu povahu, pokiaľ nie sú následne prijaté inštitúciami EÚ 
v rámci príslušného legislatívneho postupu;

6. opakuje obavy Komisie, že pri neexistencii spoločného rámca a jasne definovaných 
mandátov by regulačné agentúry mohli zasahovať do oblastí, ktoré nepatria do ich 
právomoci; 

7. zdôrazňuje, že zásady správneho riadenia si vyžadujú, aby sa plne zabezpečila  
nezávislosť, demokratická kontrola, transparentnosť a účasť zainteresovaných strán 
na fungovaní regulačnej agentúry;

8. pripomína, že nezávislá činnosť regulačných agentúr sa musí zakladať na nasledujúcich 
kritériách: schopnostiach a kompetenciách členov agentúr, ich objektivite a nestrannosti 
pri plnení svojich funkcií, zákaze akéhokoľvek vonkajšieho pokynu alebo odporúčania, 
existencii prísnych pravidiel na predchádzanie zaujatosti a konfliktom záujmov, potrebe 
veľmi vysokej úrovne lojality a transparentnosti, periodickom striedaní členov agentúr 
s možnosťou ich odvolania, zavedení pravidiel a kódexov v spolupráci 
so zainteresovanými stranami, stíhaní protizákonného správania alebo iných 
protiprávnych zásahov a zavedení ďalších príslušných mechanizmov;
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9. vyhlasuje, že na zabezpečenie demokratickej kontroly regulačných agentúr je potrebná 
účinná právna, ekonomická, politická a občianska kontrola;

10. znovu potvrdzuje, že všetky agentúry musia podliehať demokratickej kontrole zo strany 
inštitúcií EÚ, musia byť zriadené v súlade s rozsudkom Meroni a musia vždy vykonávať 
svoju činnosť so zreteľom na zásadu proporcionality a v súlade so zásadou subsidiarity, 
ak sa ich poslanie týka oblastí spoločných právomocí;

11. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby sa posilnila úloha Parlamentu, pokiaľ ide 
o fungovanie agentúr, a to tak, že sa zabezpečí jeho účasť na procese menovania 
a odvolávania zodpovedných členov, a že Parlament bude môcť vykonávať pravidelnú 
a systematickú kontrolu plnenia ich úloh;

12. spochybňuje potrebu zriadenia regulačných agentúr, ak nevytvárajú pridanú hodnotu 
v oblastiach, v ktorých už pôsobia národné a iné nezávislé agentúry; je presvedčený, že 
ak ide o takýto prípad, zdroje by sa mali skôr vynakladať na posilňovanie vnútroštátnych 
orgánov a že konzultácia a výmena osvedčených postupov by mala prebiehať v rámci 
sieťových štruktúr alebo fór Spoločenstva; zdôrazňuje, že je dôležité pristúpiť 
k posúdeniu vplyvu pred zriadením regulačných agentúr, aby sa tak zabránilo 
prekrývaniu funkcií a oblastí zodpovednosti;

13. žiada prijatie jasných pravidiel pre hodnotenie činnosti regulačných agentúr; je 
presvedčený, že analýzy nákladov a prínosov sú účinným nástrojom hodnotenia práce 
a výsledkov agentúr;

14. domnieva sa, že sa musí zabezpečiť transparentnosť regulačných agentúr, najmä čo sa 
týka ich fungovania, zverejňovania a dostupnosti informácií, ako aj plánovania činností 
a zodpovednosti za ne;

15. domnieva sa, že účasť na aktivitách regulačných agentúr sa bude musieť zaručiť 
prostredníctvom formálneho procesu konzultácie a dialógu so zainteresovanými stranami;

16. presadzuje názor, že zásady dobrej správy musia byť zaručené prostredníctvom 
spoločného prístupu k procesu výberu zamestnancov, zostavovaniu rozpočtu a riadeniu 
zdrojov, účinnému riadeniu a hodnoteniu výsledkov;

17. podporuje rozhodnutie Komisie, že nenavrhne žiadne nové regulačné agentúry, pokiaľ 
nebude dokončené jej hodnotenie naplánované na koniec roka 2009; podporuje však 
rozhodnutie naďalej sa zaoberať návrhom na zriadenie nových regulačných agentúr 
v oblasti energie a telekomunikácií; zdôrazňuje, že tieto dve nové agentúry a existujúce 
agentúry budú musieť konať v súlade s budúcim všeobecným rámcom, ktorý stanovuje 
úlohu, štruktúru, mandát, zodpovednosť, legitimitu a transparentnosť regulačných 
agentúr; žiada, aby sa po dosiahnutí dohody o spoločnom rámci vykonalo hodnotenie 
existujúcich agentúr; odporúča zmenu základných právnych aktov upravujúcich 
existujúce regulačné agentúry s cieľom zosúladiť ich s takto dohodnutým spoločným 
rámcom;

18. vyzýva k spolupráci medzi regulačnými agentúrami v rámci Európskej únie a žiada, aby 
sa v ročnej horizontálnej správe o agentúrach preskúmala možnosť zoskupenia agentúr 
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s podobnými povinnosťami, aby mohli tieto agentúry fungovať spoločne, ako aj možnosť 
zrušenia tých agentúr, ktoré stratili svoj účel;

19. opätovne opakuje výzvu Komisie i Parlamentu v návrhu medziinštitucionálnej dohody 
z roku 2005, aby bolo do základného aktu začlenené rozhodnutie o sídle agentúry.
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