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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de agentschappen van de Unie de taken die voortvloeien uit het 
regelgevingskader volledig en tijdig moeten uitvoeren, maar dat zij zich zorgvuldig van 
hun taken moeten kwijten en zich moeten houden aan het door het Parlement en de 
Raad verleende mandaat; acht het noodzakelijk dat de agentschappen van de Unie 
transparantie betrachten bij de uitvoering van hun mandaat;

2. verzoekt de agentschappen van de Unie, teneinde het niveau van rekenschap te 
verhogen, uiterlijk vijf weken na ontvangst antwoord te geven op de vragen die het 
Parlement en de Raad hen stellen; stelt verder voor dat de voorzitters van de 
agentschappen van de Unie, op verzoek, vertrouwelijke mondelinge discussies achter 
gesloten deuren voeren met de voorzitter, de ondervoorzitters en de coördinatoren van 
de bevoegde commissie van het Parlement;

3. is van mening dat de agentschappen van de Unie relevante belanghebbenden er 
regelmatig bij moeten betrekken en de beginselen van "beter wetgeven" moeten 
toepassen, inclusief openbare raadplegingen over hun ontwerpvoorstellen voor 
secundaire en tertiaire rechtshandelingen;

4. is van mening dat als vertegenwoordigers van het Parlement vergaderingen van raden 
van toezichthouders en van belangengroepen van agentschappen zouden bijwonen, dit 
het wederzijdse begrip zou vergroten over onderwerpen die worden behandeld door het 
Parlement, de lidstaten en de Commissie, op dezelfde wijze als wanneer vergaderingen 
van deskundigengroepen van de Commissie worden bijgewoond;

5. beklemtoont dat de prerogatieven van het Parlement te allen tijde moeten worden 
gerespecteerd; is derhalve van oordeel dat het Parlement stelselmatig en op voet van 
gelijkwaardigheid met de Commissie en de Raad betrokken moet worden bij de 
vaststelling en de weging van de criteria voor de selectie van de vestigingsplaats van de 
zetel van alle organen en agentschappen van de Unie; herinnert in dit verband aan de 
toezegging van de Raad om de gezamenlijke verklaring van 19 juli 2012 betreffende 
gedecentraliseerde agentschappen te herzien, met als doel het waarborgen van de 
gezamenlijke en sterke betrokkenheid van alle EU-instellingen is van oordeel dat het 
waarborgen van kostenefficiëntie voor de Europese burgers, die worden 
vertegenwoordigd door het Parlement, een belangrijke factor in het 
besluitvormingsproces zou moeten zijn;

6. verzoekt de Commissie er in haar diepgaande analyse van de uitvoering van de 
gezamenlijke verklaring en de gemeenschappelijke aanpak van 19 juli 2012, op toe te 
zien dat zij ten laatste in april 2019 in kaart brengt welke regelingen herzien en ten 
uitvoer moeten worden gelegd met het oog op een goede controle door het Parlement, 
alsmede de mate waarin de bepalingen een weerspiegeling vormen van het juridische en 
institutionele landschap van de gedecentraliseerde agentschappen, in het bijzonder wat 
betreft de structuur en aan governance gerelateerde aspecten, en of zij voldoende 
flexibel zijn gezien de uiteenlopende aard van de agentschappen;
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7. herinnert aan zijn prerogatief als medewetgever, en hamert op het belang van de 
volledige eerbiediging van de gewone wetgevingsprocedure in verband met besluiten 
aangaande de vestigingsplaats van organen en agentschappen;

8. stelt vast dat het aantal agentschappen en de middelen die aan hen ter beschikking 
worden gesteld de afgelopen jaren zijn toegenomen; dringt erop aan dat de EU-
instellingen een duidelijke overeenstemming bereiken over de rol van de 
agentschappen;

9. benadrukt dat de vestigingsplaats van een agentschap niet van invloed mag zijn op de 
uitoefening van zijn bevoegdheden en taken, de opzet van zijn bestuursstructuur, de 
werking van zijn belangrijkste organisatie of de belangrijkste financiering van zijn 
activiteiten; onderstreept echter dat de vestigingsplaats van een agentschap een betere 
begrotingsefficiëntie mogelijk zou moeten maken door het delen van diensten, in het 
bijzonder van gebouwen, door agentschappen van de Unie, aangezien gedeelde 
infrastructuur, administratieve diensten voor ondersteuning en facilitair beheer tot 
aanzienlijke efficiëntiewinsten leiden.
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