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FORSLAG

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

1. erindrer om, at Kommissionen i 2005 stillede forslag om en interinstitutionel aftale
vedrørende europæiske reguleringsorganer, der skulle fastlægge en horisontal ramme for 
deres oprettelse, struktur og funktion og for evaluering af og kontrol med dem;

2. bemærker, at forhandlingerne med Rådet til trods for, at der var generel støtte i 
Parlamentet, gik i stå i 2006, da der blev sået tvivl om, hvorvidt en interinstitutionel aftale 
var juridisk korrekt;

3. er enig i, at oprettelsen af agenturer endnu ikke er blevet ledsaget af en overordnet vision
for agenturernes rolle i EU, og at fraværet af en sådan overordnet vision har gjort det 
vanskeligere for agenturerne at arbejde effektivt;

4. understreger agenturernes betydning i EU’s forvaltningsstruktur; opfordrer til en fælles 
forståelse mellem EU-institutionerne om agenturernes formål og rolle, hvilket på 
nuværende tidspunkt mangler;

5. bemærker, at Kommissionen, såfremt der træffes en afgørelse om dens forslag om at 
nedsætte en interinstitutionel arbejdsgruppe om den fremtidige regulering af agenturerne, 
agter at:

 tage sit forslag om en interinstitutionel aftale tilbage,

 iværksætte en horisontal vurdering af reguleringsagenturerne inden udgangen af 2009
og hurtigst muligt vil aflægge rapport til Parlamentet og Rådet om resultaterne,

 afstå fra at foreslå nye reguleringsagenturer, indtil denne evaluering er afsluttet,

 foretage en undersøgelse af sine egne interne systemer for relationer med agenturerne 
samt af den metode, der bruges til at foretage konsekvensanalyser af agenturerne;

6. påpeger, at der ifølge oplysningerne i Kommissionens meddelelse i øjeblikket er 29 
reguleringsagenturer, som beskæftiger 3.800 medarbejdere og har et årligt budget på ca. 
1.100 mio. EUR, hvori der indgår et fællesskabsbidrag på 559 mio. EUR;

7. fastholder, at revisions-/dechargeproceduren skal stå i forhold til agenturernes samlede 
budget; bemærker i særdeleshed, at de ressourcer, der stilles til rådighed for Den 
Europæiske Revisionsret, ikke er steget i takt med antallet af agenturer i de seneste år;

8. gentager det ønske, det udtrykte i stk. 7 i sine dechargebetænkninger om agenturerne af 
22. april 2008 om, at agenturernes præstationer regelmæssigt (og på ad hoc-basis) 
revideres af Den Europæiske Revisionsret eller et andet uafhængigt revisionsorgan; 
mener, at dette ikke bør begrænses til de traditionelle aspekter af økonomisk forvaltning, 
men også bør omfatte forvaltningseffektivitet, og at der bør indgå en vurdering af hvert 
enkelt agenturs økonomiske forvaltning; 
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9. er af den opfattelse, at alle agenturer sammen med deres stillingsfortegnelse skal 
forelægge en oversigt over fastansat og midlertidigt ansat personale og nationale eksperter 
sammen med ændringer i forhold til de to foregående regnskabsår;

10. henleder opmærksomheden på Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2008 om 
sund økonomisk forvaltning i agenturerne med særlig vægt på præstationsrevisioner;

11. opfordrer Kommissionen til at sammenlægge de mindre agenturers administrative 
funktioner med henblik på at opnå den kritiske masse, der er nødvendig, for at agenturerne 
på tilfredsstillende vis kan opfylde de gældende krav vedrørende offentlige indkøb samt 
overholde finansforordningen og vedtægten.

12. opfordrer Kommissionen til at underkaste agenturernes budgetønsker en kritisk 
granskning, eftersom hovedparten af agenturerne ikke opbruger de midler, de har anmodet 
om.

13. anmoder det ansvarlige udvalg om tage højde for Revisionsrettens ovennævnte 
særberetning, inden det forelægger sin betænkning for plenarforsamlingen;

14. mener, at der blandt de emner, der skal behandles af den foreslåede interinstitutionelle 
arbejdsgruppe om den fremtidige styring af agenturer, bør indgå følgende:

 behovet for en standardiseret tilgang blandt agenturerne med hensyn til præsentationen 
af deres aktiviteter i det pågældende finansår og af deres regnskaber og rapporter om 
budgetmæssig og økonomisk forvaltning,

 et fast krav til alle direktører for agenturer om, at de skal udfærdige og undertegne en 
revisionserklæring, hvori der om fornødent kan tages forbehold,

 en harmoniseret model for alle agenturer og satellitorganer, der klart sondrer imellem:
- en årsberetning, der er beregnet for en generel læserskare om organets 

aktiviteter, arbejde og resultater,
- finansieringsoversigter og en rapport om budgettets gennemførelse,

- en aktivitetsrapport af samme art som aktivitetsrapporterne fra Kommissionens 
generaldirektorater,

- en revisionserklæring, der undertegnes af det pågældende organs direktør 
sammen med eventuelle forbehold eller bemærkninger, som direktøren finder 
det på sin plads at gøre dechargemyndigheden opmærksom på,

 behovet for at fastlægge principper for, om og i hvilken udstrækning gebyrer og
betalinger bør indgå som finansieringskilde for agenturer;

 behovet for løbende at vurdere, om eksisterende agenturer fortsat er nødvendige, samt 
for at fastlægge kriterier for, hvornår et reguleringsagentur skal anses for at have 
fuldført sin opgave og kan afvikles.
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