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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at EU-agenturerne bør sikre, at alle de opgaver, der følger af de 
lovgivningsmæssige rammer, gennemføres fuldt ud og rettidigt, og at de samtidig nøje 
bør holde sig til deres opgaver og handle i overensstemmelse med de mandater, de har 
fået tildelt af Parlamentet og Rådet; mener, at det er bydende nødvendigt, at EU-
agenturerne gennemfører deres mandater på en gennemsigtig måde;

2. anmoder – med henblik på at øge EU-agenturernes ansvarlighed – om, at de besvarer 
forespørgsler fra Europa-Parlamentet eller Rådet, som er rettet til dem, inden for højst 
fem uger efter modtagelsen; foreslår ligeledes, at formanden for et EU-agentur efter 
anmodning bør føre fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden, 
næstformændene og koordinatorerne for Europa-Parlamentets kompetente udvalg;

3. mener, at Unionens agenturer bør søge at inddrage relevante interessenter regelmæssigt 
og at anvende principperne om bedre lovgivning, herunder ved at gennemføre åbne 
offentlige høringer om deres udkast til forslag til sekundære og tertiære retsakter;

4. er af den opfattelse, at deltagelse af Parlamentets repræsentanter i tilsynsrådenes møder 
og i møder for agenturernes interessentgrupper ville fremme gensidig forståelse for de 
spørgsmål, som er vigtige for Parlamentet, medlemsstaterne og Kommissionen, på 
samme måde som det er tilfældet med deltagelse i Kommissionens 
ekspertgruppemøder;

5. understreger, at Parlamentets beføjelser til enhver tid bør respekteres; mener derfor, at 
Parlamentet systematisk bør inddrages, på lige fod med Kommissionen og Rådet, i 
fastlæggelsen og vægtningen af kriterierne for placeringen af samtlige EU‑organer og 
‑agenturer; minder i den forbindelse om Rådets tilsagn om at iværksætte en revision af
den fælles erklæring af 19. juli 2012 om decentrale agenturer med henblik på at sikre en 
stærk og fælles deltagelse af alle EU-institutioner; mener, at det i denne 
beslutningsproces bør være en vigtig faktor at sikre, at de europæiske borgere –
repræsenteret ved Parlamentet – får mest værdi for pengene;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den i sin dybdegående analyse af 
gennemførelsen af den fælles erklæring og fælles tilgang af 19. juli 2012 – senest i april 
2019 – vurderer, hvilke ordninger der bør revideres og forstærkes med henblik på at 
sikre, at Europa-Parlamentet kan gennemføre en ordentlig kontrol, samt at vurdere, i 
hvilket omfang bestemmelserne afspejler de decentrale agenturers reelle retlige og 
institutionelle situation, navnlig hvad angår struktur- og forvaltningsrelaterede aspekter, 
og om de er tilstrækkeligt fleksible til at kunne dække agenturernes forskelligartede 
natur;

7. minder om sine beføjelser som medlovgiver og insisterer på, at den almindelige 
lovgivningsprocedure skal respekteres fuldt ud i forbindelse med afgørelser vedrørende 
placeringen af EU-organernes og -agenturernes hjemsted;

8. bemærker, at antallet af agenturer og de midler, der er afsat til dem, er øget i de seneste 
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år; opfordrer til en klar fælles forståelse blandt EU-institutionerne for så vidt angår 
agenturernes rolle;

9. understreger, at placeringen af et agenturs hjemsted ikke bør berøre udførelsen af dets 
beføjelser og opgaver, tilrettelæggelsen af dets ledelsesstruktur, den måde, dets 
overordnede organisation fungerer på, eller den primære finansiering af dets aktiviteter; 
understreger imidlertid, at et agenturs placering bør give mulighed for en større 
budgeteffektivitet ved at indføre delte tjenester blandt EU-agenturerne, navnlig fælles 
lokaler, eftersom fælles infrastruktur og fælles administrative støttetjenester og facility 
management-tjenester skaber betydelige effektivitetsgevinster.
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