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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyslovuje politování nad tím, že návrh interinstitucionální dohody z roku 2005 
o provozním rámci pro evropské regulační agentury je zablokován na úrovni Rady; vítá 
iniciativu Komise znovu zahájit diskusi o úloze agentur v rámci struktury řízení EU;

2. je přesvědčen o tom, že regulační agentury mohou hrát legitimní úlohu v EU pouze tehdy, 
dodrží-li rámec, který zahrnuje jasný mandát a účinnou správní a výkonnou strukturu;

3. sdílí obavu Komise, že při neexistenci jasného rámce a jasně definovaných mandátů 
mohou regulační agentury zasahovat do oblastí kompetence útvarů EU, které se podílejí 
na rozhodovacích procesech;

4. znovu opakuje, že všechny agentury musí nést náležitou demokratickou odpovědnost vůči 
orgánům EU, musí být zřízeny s ohledem na rozsudek v případu Meroni1 a musí vždy 
působit s ohledem na zásady subsidiarity a proporcionality;

5. zpochybňuje nezbytnost zřizování regulačních agentur v oblastech, jimiž se zabývají 
vnitrostátní nebo nezávislé regulační agentury; domnívá se spíše, že by zdroje měly být 
vynaloženy na posílení vnitrostátních subjektů a že konzultace a výměna osvědčených 
postupů by měly probíhat v rámci síťových struktur nebo fór Společenství;

6. podporuje rozhodnutí Komise, že nenavrhne žádné nové regulační agentury, dokud 
nebude v této otázce dokončeno hodnocení; zpochybňuje však rozhodnutí pokračovat 
v uskutečňování návrhu v oblasti energetiky a telekomunikací, ačkoli je zpochybňována 
úloha, struktura, mandát, odpovědnost, legitimita a transparentnost regulačních agentur;

7. znovu opakuje výzvu Komise a Parlamentu obsaženou v návrhu interinstitucionální 
dohody z roku 2005, aby bylo do tohoto základního aktu začleněno rozhodnutí o sídle 
agentury.

                                               
1 Věc 9/56 Meroni v. Vysoký úřad [1957/58] Sb. rozh. 133. 
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