
PA\937730DA.doc PE513.045v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2012/2323(INI)

29.5.2013

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Retsudvalget

om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes 
kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser
(2012/2323(INI))

Ordfører for udtalelse: Pervenche Berès



PE513.045v01-00 2/3 PA\937730DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\937730DA.doc 3/3 PE513.045v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af, at Parlamentet har en horisontal tilgang til gennemførelsen af 
beføjelser vedrørende den flerårige finansielle ramme;

2. understreger, at delegationen af lovgivningsbeføjelser til Kommissionen er forbundet med 
politiske og strategiske spørgsmål; påpeger med hensyn til FFR-lovforslag, at når de ikke 
er medtaget i basisretsakten, bør elementer som f.eks. overordnede målsætninger, 
prioriteter og finansielle bevillinger vedtages ved delegerede retsakter1;

3. kritiserer Rådet og Kommissionen for systematisk at forsøge at undgå delegerede retsakter 
i lovgivningsforslag;  opfordrer disse institutioner til at overholde artikel 290 og 291 i 
TEUF vedrørende delegerede retsakters særlige karakter i sammenligning med 
gennemførelsesretsakter;  minder om, at Parlamentet for at forsvare sine beføjelser på 
området for beskæftigelse og sociale anliggender har anfægtet gyldigheden af EURES-
afgørelsen2 ved Domstolen;

4. understreger, at det fuldstædigt er op til Parlamentet at beslutte, hvilke ikke-væsentlige 
elementer i basisretsakten, der skal behandles ved en delegeret beføjelse; anerkender, at 
Parlamentet bør delegere beføjelser med omhu, under hensyntagen til behovet for at 
beskytte sine beføjelser og sikre gennemsigtighed i EU-lovgivningen; 

5. finder, at de foranstaltninger, der tidligere var omfattet af forskriftsproceduren med 
kontrol, i forbindelse med tilpasningen af gamle komitologiforanstaltninger bør ændres til 
delegerede retsakter snarere end gennemførelsesretsakter; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fremskynde tilpasningen;

6. finder, at den nuværende tidsramme til at kontrollere gennemførelsesretsakter er for kort 
og ikke giver Parlamentet mulighed for tilstrækkelig kontrol med 
gennemførelsesretsakterne;

7. understreger, at informationsniveauet og gennemsigtigheden vedrørende fremsendelsen og 
forberedelsen af delegerede retsakter bør forbedres.

                                               
1 Protokollen fra mødet i Formandskonferencen af 15.11.2012, på grundlag af skrivelse af 25.10.2012 fra 
formanden for Udvalgsformandskonferencen, Lehne, til formand for Europa-Parlamentet.
2 EUT L 328, 28.11.2012, s. 21, Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2012 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og 
udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures.


