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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. regretă că proiectul de acord interinstituţional din 2005 privind cadrul de funcţionare al 
agenţiilor europene de reglementare s-a blocat la nivelul Consiliului; salută iniţiativa 
Comisiei de a relansa dezbaterea privind rolul agenţiilor în cadrul structurii de guvernare a 
UE;

2. consideră că, pentru ca agenţiile de reglementare să aibă un rol legitim în UE, acestea 
trebuie să adere la un cadru care să includă un mandat clar şi o structură administrativă şi 
executivă eficientă;

3. împărtăşeşte îngrijorarea Comisiei cu privire la faptul că, în absenţa unui cadru clar şi a 
unor mandate clar definite, agenţiile de reglementare pot să încalce domeniile de 
responsabilitate ale organismelor de elaborare a politicilor UE; 

4. reaminteşte faptul că toate agenţiile trebuie să aibă o responsabilitate democratică 
adecvată faţă de instituţiile UE, trebuie să fie înfiinţate cu respectarea hotărârii Meroni1 şi 
să funcţioneze întotdeauna în conformitate cu principiile subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii;

5. îşi exprimă dubiile cu privire la necesitatea instituirii de agenţii de reglementare în 
domenii care intră deja în sfera de competenţă a agenţiilor de reglementare naţionale sau 
independente; consideră, în schimb, că resursele ar trebui investite pentru consolidarea 
organismelor naţionale şi că schimbul celor mai bune practici şi consultările ar trebui să 
aibă loc în cadrul unor structuri de tip reţea sau al forurilor comunitare;

6. sprijină decizia Comisiei de a nu propune înfiinţarea niciunei noi agenţii de reglementare 
până la finalizarea unei evaluări în acest sens; contestă totuşi decizia de a continua 
examinarea propunerii prezentate în domeniul energiei şi al telecomunicaţiilor în 
condiţiile în care rolul, structura, mandatul, responsabilitatea, legitimitatea şi transparenţa 
agenţiilor de reglementare fac obiectul analizei;

7. reaminteşte faptul că în proiectul de acord interinstituţional din 2005, atât Comisia, cât şi 
Parlamentul au solicitat includerea deciziei privind sediul unei agenţii în actul de bază.
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