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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att unionens byråer måste se till att alla uppdrag som följer 
av regelverket utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, och att de samtidigt 
noggrant måste hålla sig till sina uppgifter och agera i enlighet med det mandat som de 
tilldelats av Europaparlamentet och rådet. Parlamentet anser det absolut nödvändigt med 
transparens när unionens byråer utför sina uppdrag.

2. Europaparlamentet begär att unionens byråer, för att förbättra sin grad av 
ansvarsskyldighet, bör svara på frågor som Europaparlamentet eller rådet ställer till dem 
senast fem veckor efter att de mottagits. Parlamentet föreslår dessutom att ordföranden i 
en unionsbyrå på begäran bör föra konfidentiella muntliga samtal bakom stängda dörrar 
med ordföranden, vice ordföranden och samordnarna för det behöriga utskottet i 
Europaparlamentet.

3. Europaparlamentet anser att unionens byråer bör sträva efter att regelbundet involvera 
berörda parter och tillämpa principerna om bättre lagstiftning, däribland att hålla 
offentliga samråd om sina utkast till förslag till sekundär- och tertiärrättsliga rättsakter.

4. Europaparlamentet föreslår att parlamentets företrädares närvaro vid sammanträden i 
tillsynsstyrelser och i byråernas intressentgrupper skulle främja den ömsesidiga 
förståelsen av de frågor som står på spel, från parlamentets, medlemsstaternas och 
kommissionens sida, så som sker genom närvaron vid kommissionens 
expertgruppsmöten.

5. Europaparlamentet understryker att parlamentets befogenheter alltid bör respekteras.
Parlamentet anser därför att parlamentet systematiskt och på samma villkor som 
kommissionen och rådet bör medverka i fastställandet och viktningen av kriterierna för 
lokaliseringen av alla unionens organ och byråer. Parlamentet påminner i detta avseende 
om rådets åtagande att medverka i översynen av det gemensamma uttalandet av den 19 
juli 2012 om decentraliserade organ, i syfte att säkerställa att alla EU-institutioner är 
djupt och gemensamt involverade. Parlamentet anser att säkerställande av bästa möjliga 
valuta för pengarna för de europeiska medborgarna, företrädda av Europaparlamentet, 
bör vara en viktig faktor i denna beslutsprocess.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin djupgående analys av 
genomförandet av det gemensamma uttalandet och den gemensamma ansatsen av den 
19 juli 2012, se till att den senast i april 2019 bedömer vilka arrangemang som bör 
revideras och efterlevas för att säkerställa en ordentlig granskning av parlamentet och i 
vilken utsträckning bestämmelserna återspeglar verkligheten i de decentraliserade 
byråernas rättsliga och institutionella situation, särskilt i fråga om aspekter som rör 
struktur och förvaltning och huruvida bestämmelserna möjliggör tillräcklig flexibilitet 
för att ta hänsyn till byråernas sinsemellan olika natur.

7. Europaparlamentet upprepar sin behörighet som medlagstiftare och insisterar på att det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet respekteras till fullo i fråga om beslut som rör 
lokalisering av sätena för unionens organ och byråer.
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8. Europaparlamentet konstaterar att antalet byråer och de resurser som de tilldelas har 
ökat under de senaste åren. Parlamentet efterfrågar en tydlig och gemensam förståelse 
hos EU-institutionerna när det gäller byråernas roll.

9. Europaparlamentet betonar att lokaliseringen av en byrå inte bör påverka fullgörandet 
av dess befogenheter och uppgifter, dess styrningsstruktur, hur dess huvudsakliga 
organisation drivs eller hur dess verksamhet i huvudsak finansieras. Parlamentet 
understryker dock att en byrås lokalisering bör möjliggöra bättre budgeteffektivitet 
genom införandet av gemensamma tjänster för flera unionsbyråer, framför allt 
gemensamma lokaler, eftersom gemensam infrastruktur samt gemensamma 
administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster skapar avsevärda 
effektivitetsvinster.
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