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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar vikten av att parlamentet tillämpar ett övergripande 
tillvägagångssätt i fråga om genomförandet av befogenheter med anknytning till den 
fleråriga budgetramen.

2. Europaparlamentet betonar att delegeringen av lagstiftningsbefogenheter till 
kommissionen omfattar viktiga politiska och strategiska frågor. Parlamentet påpekar, med 
hänsyn till lagstiftningsförslagen om den fleråriga budgetramen, att delar som exempelvis 
mål och prioriteringar och stödtilldelning i vid bemärkelse bör antas genom delegerade 
akter när de inte ingår i den grundläggande akten1.

3. Europaparlamentet kritiserar rådet och kommissionen för att de systematiskt har försökt 
att undvika delegerade akter i lagstiftningsförslag. Parlamentet uppmanar de båda 
institutionerna att respektera artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget när det gäller de 
delegerade akternas tydliga särdrag i förhållande till genomförandeakter. Parlamentet 
påminner om att det på området sysselsättning och sociala frågor, för att försvara sina 
befogenheter, låtit domstolen pröva Eures-beslutets giltighet2.

4. Europaparlamentet betonar att det är helt upp till parlamentet att besluta vilka av de icke-
väsentliga delarna av den grundläggande akten som ska regleras genom en delegering av 
befogenheter eller inte. Parlamentet inser att det bör vara försiktigt med att delegera 
befogenheter, med hänsyn till behovet att skydda sina befogenheter och värna om insyn i 
EU:s lagstiftande.

5. När det gäller anpassning av gamla kommittéförfarandeåtgärder anser Europaparlamentet 
att åtgärder som tidigare varit föremål för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör 
bli delegerade akter snarare än genomförandeakter. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
kommissionen att påskynda anpassningen.

6. Europaparlamentet anser att den nuvarande tidsramen för kontroll av genomförandeakter 
är för kort och att parlamentet därmed inte får möjlighet till tillräcklig översyn över 
genomförandeakterna.

7. Europaparlamentet betonar att nivån på informationen och insynen i samband med 
översändningen och utarbetandet av delegerade akter bör förbättras.

                                               
1 Protokoll från talmanskonferensens sammanträde den 5 november 2012, på grundval av en skrivelse av den 
25 oktober 2012 från utskottsordförandekonferensens ordförande, Lehne, till Europaparlamentets talman.
2 EUT L 328, 28.11.2012, s. 21, Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen 
med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket. 


