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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. wyraża ubolewanie, że projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2005 r. w 
sprawie utworzenia ram działania dla europejskich agencji regulacyjnych utknął na 
poziomie Rady; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą wznowienia 
debaty na temat roli agencji i ich miejsca w strukturze sprawowania rządów w UE;

2. uważa, że aby agencje regulacyjne odgrywały uzasadnioną rolę w UE, powinny one 
przestrzegać ram obejmujących wyraźny mandat i skuteczną strukturę administracyjną i 
wykonawczą;

3. podziela obawę Komisji o to, że bez jasnych ram i wyraźnie określonych uprawnień 
agencje regulacyjne mogą wkroczyć w obszary, które wchodzą w zakres uprawnień 
organów decyzyjnych UE;

4. ponownie stwierdza, że wszystkie agencje muszą ponosić określoną odpowiedzialność 
demokratyczną wobec instytucji UE, muszą być utworzone zgodnie z wyrokiem w 
sprawie Meroni oraz działać zawsze zgodnie z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności;

5. kwestionuje konieczność powoływania agencji regulacyjnych w dziedzinach objętych już 
zakresem działania krajowych lub niezależnych agencji regulacyjnych; uważa, że środki 
należy raczej przeznaczyć na korzyść organów krajowych i że konsultacja i wymiana 
dobrych praktyk powinna odbywać się w ramach struktur sieciowych lub forów 
wspólnotowych;

6. popiera decyzję Komisji o niepowoływaniu żadnych nowych agencji regulujących, dopóki 
nie zostanie zakończona ocena w tej sprawie; kwestionuje jednak decyzję o dalszym 
rozpatrywaniu wniosku w dziedzinach energii i telekomunikacji, w chwili gdy 
kwestionuje się rolę, strukturę, uprawnienia, odpowiedzialność, legitymację prawną i 
przejrzystość agencji regulacyjnych;

7. ponawia wezwanie Komisji i Parlamentu zawarte w projekcie porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z 2005 r. o włączenie decyzji o siedzibie agencji do aktu 
podstawowego.


	728911pl.doc

