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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da je osnutek medinstitucionalnega sporazuma o operativnem okviru za 
evropske regulativne agencije iz leta 2005 zastal na ravni Sveta; pozdravlja pobudo 
Komisije glede ponovnega začetka razprave o vlogi agencij v okviru vodstvene strukture 
Evropske unije;

2. poudarja pomembno vlogo, ki jo lahko imajo regulativne agencije kot ločeni in pomožni 
organi institucij Skupnosti in držav članic s pravno osebo pri stalnem opravljanju 
posebnih nalog na področjih pristojnosti EU in pri sodelovanju znotraj EU;

3. poudarja, da morajo biti regulativne agencije ustanovljene v skladu z enotnimi merili ter 
da morata biti njihova oblika in delovanje skladna s skupnimi načeli institucionalnega 
ravnovesja, dobrega vodenja in dobrega upravljanja;

4. poudarja, da je ustanovitev regulativne agencije treba izvesti z zakonodajnim aktom in 
utemeljiti z nujnostjo, učinkovitostjo in sorazmernostjo; poudarja, da je treba glede na 
področja deljene pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami ustanovitev 
utemeljiti tudi glede na načelo subsidiarnosti;

5. meni, da morajo regulativne agencije upoštevati skupen okvir, ki vključuje jasen mandat 
in učinkovito upravno in izvršno strukturo, da bi imele legitimno vlogo v Evropski uniji; 
meni, da moč aktov regulativnih agencij izhaja iz temeljnega zakonodajnega akta, s 
katerim so bile ustanovljene, in da ti akti ne bodo zakonodajne narave, če jih ne bodo 
kasneje sprejele institucije EU v skladu s primernim zakonodajnim postopkom;

6. se strinja s Komisijo, ki je zaskrbljena, da bi brez skupnega okvira in jasno opredeljenega 
mandata regulativne agencije lahko zašle na področja, za katera niso pristojna; 

7. poudarja, da načela dobrega vodenja zahtevajo, da se v celoti zagotovi naslednje: 
neodvisnost, demokratičen nadzor, preglednost in sodelovanje zainteresiranih strani pri 
delovanju regulativne agencije;

8. opozarja, da mora neodvisnost delovanja regulativnih agencij temeljiti na naslednjih 
pogojih: primernost in usposobljenost njihovih članov, objektivnost in nepristranskost 
njihovega delovanja, prepoved kakršnih koli zunanjih navodil ali priporočil, obstoj 
strogih pravil za izogibanje pristranskosti in navzkrižju interesov, potreba po zelo visoki 
stopnji lojalnosti in preglednosti, redna rotacija in možnost izključitve njihovih članov, 
določitev pravil in kodeksov skupaj z zainteresiranimi stranmi, pregon nezakonitega 
vedenja ali drugih motenj ter vzpostavitev drugih primernih mehanizmov;

9. izjavlja, da je za zagotovitev demokratičnega nadzora regulativnih agencij potreben 
učinkovit pravni, gospodarski in politični nadzor ter nadzor državljanov;

10. ponovno poudarja, da morajo biti vse agencije demokratično odgovorne institucijam EU, 



PE407.916v02-00 4/5 AD\735241SL.doc

SL

ustanovljene v skladu z sodbo v zadevi Meroni1, da morajo vedno spoštovati načelo 
sorazmernosti in, ko v skladu z njihovo nalogo obravnavajo vprašanja na področju 
deljene pristojnosti, načelo subsidiarnosti;

11. meni, da je izjemno pomembno okrepiti vlogo Parlamenta pri delovanju agencij, s čimer 
se zagotovi njegovo sodelovanje v postopkih imenovanja in odstavitve odgovornih 
članov ter izvajanje rednega in sistematičnega nadzora nad izvajanjem njihovih 
pristojnosti;

12. dvomi o potrebi po ustanavljanju regulativnih agencij, če ne zagotavljajo dodane 
vrednosti na področjih, ki jih že pokrivajo nacionalne ali druge neodvisne agencije; meni, 
da bi bilo treba v takih primerih sredstva namesto tega porabiti za krepitev nacionalnih 
organov, ter da sta potrebna posvetovanje in izmenjava najboljših praks v okviru mrežnih 
struktur ali forumov Skupnosti; poudarja pomen ocene učinka pred ustanavljanjem 
regulativnih agencij, da ne bi prišlo do prekrivanja funkcij in področij pristojnosti;

13. poziva k sprejetju jasnih pravil za ocenjevanje dela regulativnih agencij; meni, da je 
analiza stroškov in koristi učinkovit instrument za oceno dela in uspešnosti agencij;

14. meni, da je treba zagotoviti preglednost regulativnih agencij, zlasti glede njihovega 
delovanja, zagotavljanja in dostopnosti informacij ter načrtovanja in odgovornosti 
njihovih dejanj;

15. meni, da bo sodelovanje pri dejavnostih regulativnih agencij treba zagotoviti z uradnim 
oblikovanjem postopkov posvetovanja in dialoga z zainteresiranimi stranmi;

16. meni, da morajo biti načela dobrega upravljanja zagotovljena s skupnim pristopom glede 
postopkov za izbor osebja, določitve proračuna in upravljanja sredstev, učinkovitega 
upravljanja in ocene učinkovitosti;

17. podpira odločitev Komisije, da ne predlaga ustanovitve novih regulativnih agencij, dokler 
njena ocena ne bo dokončana konec leta 2009; vendar podpira odločitev o nadaljnji 
obravnavi predloga glede ustanovitve novih regulativnih agencij na področju energije in 
telekomunikacij; poudarja, da se bosta morali ti dve novi agenciji in obstoječe agencije 
prilagoditi prihodnjemu splošnemu okviru, ki določa vlogo, strukturo, mandat, 
odgovornost, legitimnost in preglednost regulativnih agencij; poziva k oceni obstoječih 
agencij po sklenitvi sporazuma o skupnem okviru; spodbuja spreminjanje temeljnih 
aktov, ki urejajo obstoječe regulativne agencije, da bi bile te v skladu z dogovorjenim 
skupnim okvirom;

18. poziva k sodelovanju med regulativnimi agencijami v Evropski uniji in predlaga, da se v 
letnem horizontalnem poročilu o agencijah preuči možnost združevanja agencij s 
podobnimi odgovornostmi, da bi lahko delovale skupaj, ter odprave tistih agencij, ki 
nimajo več razloga za obstoj;

19. ponovno poudarja, da sta Parlament in Komisija v osnutku medinstitucionalnega 
sporazuma iz leta 2005 pozvala, naj se odločitev o sedežu agencije vključi v temeljni akt.

                                               
1 Primer 9/56 Meroni proti Visoki oblasti [1957/58] ECR 133.
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