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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta que o projecto de Acordo Interinstitucional de 2005 sobre o enquadramento das 
agências europeias de regulamentação tenha sido bloqueado a nível do Conselho; acolhe 
com satisfação a iniciativa da Comissão de relançar o debate sobre o papel das agências 
no seio da estrutura de governação da UE;

2. Considera que para que as agências de regulamentação possam desempenhar um papel 
legítimo na UE devem aderir a um enquadramento que inclua mandatos claros e estruturas
administrativas e executivas eficientes;

3. Partilha a preocupação da Comissão quanto ao facto de as agências de regulamentação 
poderem, na ausência de um enquadramento claro e de mandatos definidos, ocupar-se de
domínios que são da competência dos órgãos decisores da UE;

4. Reafirma que todas as agências devem garantir uma responsabilidade democrática 
adequada perante as instituições da UE, devem ser criadas em conformidade com o 
Acórdão Meroni1 e funcionar com base no respeito contínuo pelos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade;

5. Questiona a necessidade de criar agências de regulamentação em áreas já abrangidas por 
agências de regulamentação nacionais ou independentes; entende, pelo contrário, que os 
recursos devem ser utilizados no reforço dos organismos nacionais, e que a consulta e o 
intercâmbio de práticas de excelência devem ter lugar no âmbito de estruturas de rede ou 
de instâncias comunitárias;

6. Apoia a decisão tomada pela Comissão de não propor qualquer nova agência de 
regulamentação até que esteja concluída uma avaliação para esse efeito; questiona, 
todavia, a decisão de avançar com a proposta nos domínios da energia e das 
telecomunicações, enquanto que o papel, a estrutura, o mandato, a responsabilidade, a
legitimidade e a transparência das agências de regulamentação são postos em causa;

7. Reitera o apelo da Comissão e do Parlamento, no âmbito do Acordo Interinstitucional de 
2005, no sentido da decisão relativa à sede de uma agência seja incluída no acto de base.

                                               
1 Processo 9/56 Meroni contra Alta Autoridade [1957/58] Colectânea da Jurisprudência 133
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