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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изразява съжаление, че на равнище Съвет проектът за междуинституционално 
споразумение от 2005 г. относно оперативната рамка на европейските регулаторни 
агенции влезе в период на застой; приветства инициативата на Комисията да 
започне повторно обсъждане относно ролята на агенциите в управленската 
структура на Европейския съюз;

2. счита, че регулаторните агенции трябва да се придържат към рамка, въвеждаща ясен 
мандат и ефективна административна и изпълнителна структура, за да имат законна 
роля в ЕС;

3. споделя загрижеността на Комисията, че при липса на ясна рамка и ясно определен 
мандат регулаторните агенции могат да навлязат в компетентността на области на 
ЕС на вземане на решения; 

4. заявява повторно, че всички агенции трябва да имат съответна демократична 
отчетност към институциите на ЕС, да се създават съгласно решението Meroni1 и по 
всяко време да извършват дейността си при спазване на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност;

5. поставя под въпрос необходимостта от създаване на регулаторни агенции в области, 
в които вече действат национални или независими регулаторни агенции; счита по-
скоро, че средствата следва да се използват за засилване на националните органи и 
че консултациите и обменът на добри практики следва да се провеждат в рамките на 
мрежови структури или на форумите на Общността;

6. подкрепя решението на Комисията да не предлага създаването на нови агенции до 
приключване на оценката в тази връзка; поставя обаче под въпрос решението за 
продължаване на предложението в областта на енергетиката и далекосъобщенията, 
при положение че ролята, структурата, мандатът, отчетността, законността и 
прозрачността на регулаторните агенции се поставят под въпрос;

7. припомня призива както на Комисията, така и на Парламента в проекта за 
междуинституционално споразумение от 2005 г. относно включване на решението 
за седалищата на агенциите в основния акт.

                                               
1 Дело 9/56 Meroni срещу Висшия орган [1957/58] ECR 133.
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