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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da je osnutek medinstitucionalnega sporazuma o operativnem okviru za 
evropske regulativne agencije iz leta 2005 zastal na ravni Sveta; pozdravlja pobudo 
Komisije, da se ponovno začne razprava o vlogi agencij v okviru vodstvene strukture EU;

2. meni, da morajo regluativne agencije spoštovati okvir, ki vključuje jasen mandat in 
učinkovito upravno in izvršno strukturo, da bi imele legitimno vlogo v EU;

3. se strinja s Komisijo, ki je zaskrbljena, da bi brez jasnega okvira in jasno opredeljenega 
mandata regulativne agencije lahko zašle na področja, za katera so odgovorna telesa, ki 
oblikujejo politiko EU; 

4. ponovno poudarja, da morajo imeti vse agencije ustrezno demokratično odgovornost do 
institucij EU, da morajo biti ustanovljene ob upoštevanju sodbe v primeru Meroni 1 in 
morajo vedno spoštovati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

5. se sprašuje, če je nujno treba ustanavljati regulativne agencije na področjih, ki jih že 
pokrivajo nacionalne ali neodvisne regulativne agencije; meni, da bi bilo treba namesto 
tega vire porabiti za krepitev nacionalnih organov in da sta potrebna posvetovanje in 
izmenjava najboljših praks v okviru mrežnih struktur ali forumov Skupnosti;

6. podpira odločitev Komisije, da ne predlaga novih regulativnih agencij, dokler se ne izdela 
ocena v zvezi s tem; vendar se sprašuje o odločitvi glede nadaljevanja predloga na 
področjih energije in telekomunikacij, medtem ko obstajajo dvomi v zvezi z vlogo, 
strukturo, mandatom, odgovornostjo, legitimnostjo in preglednostjo regulativnih agencij;

7. ponovno poudarja, da sta Komisija in Parlament v osnutku medinstitucionalnega 
sporazuma iz leta 2005 pozvala, da se določitev sedeža agencije vključi v temeljni akt.

                                               
1 Primer 9/56 Meroni proti Visoki oblasti [1957/58] ECR 133.
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