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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott införliva följande förslag i sitt förslag till resolution:

1. Europaparlamentet erinrar om att kommissionen 2005 lade fram ett förslag till ett 
interinstitutionellt avtal som syftade till att inrätta rambestämmelser för 
europeiska tillsynsmyndigheters inrättande, uppbyggnad, arbetssätt, utvärdering och 
kontroll.

2. Europaparlamentet noterar att förhandlingarna med rådet om detta förslag till avtal 
strandade under 2006, trots ett allmänt stöd från parlamentet, då man började tvivla på
huruvida användningen av ett interinstitutionellt avtal var rättsligt korrekt.

3. Europaparlamentet instämmer i att inrättandet av myndigheter inte har åtföljts av en 
övergripande vision om myndigheternas roll i EU, och i att bristen på en sådan 
övergripande vision har gjort det svårare för myndigheterna att utföra ett effektivt arbete.

4. Europaparlamentet betonar myndigheternas betydelse för EU:s administrativa arbete, och
efterlyser en allmän överenskommelse mellan EU:s institutioner om myndigheternas syfte 
och roll, vilken saknas för närvarande.

5. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionens avsikt att, i väntan på ett beslut om 
dess förslag om en interinstitutionell arbetsgrupp för myndigheternas framtida styrning, 

 dra tillbaka sitt förslag om ett interinstitutionellt avtal,

 genomföra en övergripande utvärdering av tillsynsmyndigheterna före slutet av 2009, 
och så snart som möjligt rapportera till parlamentet och rådet om resultaten,

 inte lägga fram förslag om nya tillsynsmyndigheter innan denna utvärdering har 
slutförts,

 genomföra en översyn av sina egna interna system som styr förbindelserna med 
myndigheterna och av metoderna för att göra konsekvensbedömningar av 
myndigheterna.

6. Europaparlamentet påpekar att det enligt uppgifterna i kommissionens meddelande för 
närvarande finns 29 tillsynsmyndigheter som sysselsätter omkring 3 800 personer, med en 
årsbudget på ca 1 100 miljoner euro inbegripet ett bidrag från gemenskapen på 
ca 559 miljoner euro.

7. Europaparlamentet kräver att revisions- och ansvarsfrihetsförfarandet ska vara 
proportionerligt mot myndigheternas totala budget. Parlamentet uppmärksammar särskilt 
att Europeiska revisionsrättens resurser inte har ökat i takt med det växande antalet
myndigheter under de senaste åren.
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8. Europaparlamentet upprepar det önskemål som man uttryckte i punkt 7 i sin resolution av 
den 22 april 2008 om ansvarsfrihet för myndigheterna, nämligen att myndigheternas 
prestationer regelbundet (och ad hoc) ska granskas av Europeiska revisionsrätten eller en 
annan oberoende revisor. Parlamentet finner att detta inte bör begränsas till traditionella 
delar av ekonomisk förvaltning och korrekt användning av offentliga medel, utan även bör 
omfatta administrativ effektivitet och ändamålsenlighet samt inbegripa en bedömning av 
den ekonomiska förvaltningen på respektive myndighet.

9. Europaparlamentet anser att alla myndigheter tillsammans med sin tjänsteförteckning bör 
lämna en översikt över fast och tillfälligt anställda, och nationella experter samt ange 
förändringarna i relation till de föregående två åren.

10. Europaparlamentet uppmärksammar Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 
nr 5/2008 om sund ekonomisk förvaltning vid myndigheterna med särskild hänvisning till 
granskning av prestationer.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sammanföra de administrativa 
funktionerna för de mindre myndigheterna i syfte att skapa den kritiska massa som krävs
för att myndigheterna på ett tillfredsställande sätt ska kunna uppfylla gällande regler om 
offentlig upphandling samt kunna följa budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna.

12. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att kritiskt granska myndigheternas 
budgetäskanden eftersom majoriteten av myndigheterna inte förbrukar äskade medel.

13. Europaparlamentet uppmanar det ansvariga utskottet att ta hänsyn till revisionsrättens 
ovan nämnda särskilda rapport innan den lägger fram sitt betänkande i kammaren.

14. Europaparlamentet föreslår att följande punkter ingår bland de frågor som ska tas upp av 
den föreslagna interinstitutionella arbetsgruppen för den framtida styrningen av 
myndigheterna:

 Behovet av ett gemensamt angreppssätt hos myndigheterna för presentation av 
deras verksamhet under det aktuella räkenskapsåret och av deras räkenskaper och 
för rapporterna om budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning.

 Ett standardkrav för alla myndighetschefer att utarbeta och underteckna en 
revisionsförklaring, med reservationer om det anses nödvändigt.

 En harmoniserad modell som är tillämplig på alla myndigheter och 
satellitmyndigheter och som tydligt skiljer mellan

 en årsrapport avsedd för allmänheten om myndighetens verksamhet, arbete 
och resultat,

 finansieringsöversikter och en rapport om genomförandet av budgeten,

 en verksamhetsrapport med en struktur liknande verksamhetsrapporterna 
från kommissionens generaldirektorat,
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 en revisionsförklaring undertecknad av myndighetens direktör, tillsammans 
med alla reservationer eller observationer som direktören finner lämpliga 
att meddela myndigheten för beviljande av ansvarsfrihet.

 Behovet att fastställa principerna för att bestämma om och i vilken omfattning som 
avgifter och betalningar ska vara en finansieringskälla för myndigheterna.

 Behovet av att kontinuerligt ompröva behovet av existerande myndigheter och 
fastställa kriterier för när en tillsynsmyndighet ska anses ha uppfyllt sitt syfte och 
kan avvecklas.



PE405.987v02-00 6/6 AD\735024SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 15.7.2008

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

17
0
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, 
Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, 
Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ashley Mote, 
Bart Staes

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Edit Herczog, Pierre Pribetich, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, 
Petya Stavreva


	735024sv.doc

