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FORSLAG

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

Indledning

1. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at fremme en interinstitutionel dialog 
om Den Europæiske Unions reguleringsorganers fremtid og deres plads i EU's 
forvaltning; er overbevist om, at tiden er inde til at træffe afgørelse om, hvilken retning
EU's forvaltning generelt bør tage, og anser en interinstitutionel arbejdsgruppe for at være 
et velegnet forum for den konstruktive og resultatorienterede debat, som er nødvendig 
med dette formål for øje; understreger, at alle væsentlige aktører fra de institutionelle og 
lovgivningsmæssige områder samt repræsentanter for budgetmyndigheden skal deltage i 
denne arbejdsgruppe for at sikre tilfredsstillende resultater;

2. glæder sig over, at Kommissionen agter at iværksætte en gennemgribende horisontal 
evaluering af reguleringsorganerne og derved undersøge de konkrete følger i EU af 
oprettelsen af agenturer og deres arbejde; mener, at der inden for disse rammer er behov 
for at opstille sammenhængende evalueringsregler; 

3. minder om, at EU-organerne er blevet oprettet i bølger for at imødekomme specifikke 
behov, efterhånden som de er opstået, og at oprettelsen har fundet sted uden koordination 
og uden nogen fælles ramme; bemærker dog, at ingen af de bestræbelser, der er gjort i 
løbet af de seneste få år på at fastsætte fælles regler og principper for alle organerne, har 
været særlig vellykkede; beklager den tid, der er gået tabt, og opfordrer Rådet til lige som 
alle øvrige institutioner at gøre alt, hvad der er muligt, for at opnå fremskridt på dette 
område;

4. er rede til at tage stilling til medlemsstaternes bekymring vedrørende det udkast til 
interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer (IIA), som 
Kommissionen forelagde i 2005 med henblik på at fastlægge en horisontal ramme for de 
decentraliserede EU-organers oprettelse, struktur og funktion samt evaluering og kontrol, 
således at der skabes et passende instrument, som kan anvendes med succes i forbindelse 
med alle sådanne organer;

5. er derfor af den opfattelse, at Kommissionens beslutning om at trække sit udkast til denne 
IIA tilbage er et pragmatisk skridt, der måske samtidig kan give mulighed for at søge 
andre løsninger, som det er nødvendigt at finde aldeles hurtigt; er overbevist om, at det af 
åbenhedshensyn er nødvendigt at have en form for horisontal ramme for organerne til 
trods for deres forskellige karakter;

6. kunne også forestille sig, at der udvikles andre instrumenter end en IIA for bedre at 
definere EU-institutionernes rolle og de procedurer, der er nødvendige for oprettelsen af 
nye, decentraliserede organer eller i forbindelse med de allerede eksisterende;

7. ønsker på ny at understrege betydningen af, at det sikres, at proceduren i punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale (IIA af 17. maj 2006) om budgetdisciplin og forsvarlig 
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økonomisk forvaltning1 anvendes systematisk på interinstitutionelt plan, og understreger 
behovet for at sikre passende opfølgning af den fælles erklæring af 13. juli 2007 fra 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende decentraliserede organer;

8. er overbevist om, at en detaljeret procedure for anvendelsen af denne bestemmelse er 
absolut nødvendig; mener, at en sådan procedure eventuelt kunne åbne mulighed for at få 
nogle af de vigtige aspekter i det blokerede udkast til IIA igennem, samtidig med at der 
måske foretages visse tilpasninger til rammefinansforordningen for organerne;

9. insisterer endvidere på, at der gennemføres regelmæssige evalueringer af de allerede 
eksisterende organer på systematisk og sammenhængende vis for at konstatere, om 
løsningen med decentraliserede organer er mere omkostningseffektiv end en løsning, 
hvor de pågældende opgaver udføres af Kommissionens egne tjenestegrene; 

10. konkluderer, at EU, hvis sådanne evalueringer viser, at der ikke er nogen garanti for 
omkostningseffektivitet og en effektiv decentraliseret forvaltning, ikke må være bange for 
at vende den nuværende tendens til at outsource Kommissionens opgaver og bør fastsætte 
klare regler for at bringe de decentraliserede organers mandat til ophør;

11. støtter Kommissionens planer om ikke at fremlægge forslag om nye decentraliserede 
organer, før evalueringsprocessen er afsluttet, navnlig eftersom den nuværende flerårige 
finansielle rammes råderum ville gøre det yderst vanskeligt i øjeblikket at finansiere 
noget som helst nyt fællesskabsorgan, uden at der foretages en seriøs omprogrammering;

12. anser ud fra et budgetmæssigt synspunkt følgende spørgsmål for væsentlige for 
dagsordenen for den interinstitutionelle arbejdsgruppe om EU-organernes fremtid:

Fastlæggelse af begrebet "organ"

13. erindrer i denne forbindelse om den definition på et "organ", der blev fastlagt på 
trilogmødet den 7. marts 2007, hvor der blev opnået enighed om, at definitionen på et 
"organ" i forbindelse med anvendelsen af punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 ville blive 
fastlagt afhængigt af, om det pågældende organ var oprettet i henhold til artikel 185 i 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget2 (finansforordningen);

14. ønsker at understrege betydningen af, at der i forbindelse med de decentraliserede organer
anvendes en klar og konsekvent generel terminologi, som bør fastlægges til almindelig 
brug; gør opmærksom på, at "reguleringsorganer" kun udgør en undergruppe af de 
decentraliserede organer;

Nye organer – Forbindelsen mellem lovgivningsprocedurer og budgetmæssige beføjelser

15. mener, at det er vigtigt at drøfte planlægningsproblemer og retlige og proceduremæssige 
spørgsmål, som kunne opstå i tilfælde af, at der ikke parallelt med 
lovgivningsmyndighedens afgørelser indgås en rettidig aftale om finansieringen af et nyt 

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
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organ i henhold til punkt 47 i IIA af 17. maj 2006; mener, at det er lige så vigtigt at gøre 
sig overvejelser om retssikkerhedsgarantier for at sikre, at budgetmyndigheden involveres 
i fuld udstrækning i alle spørgsmål med konsekvenser for budgettet, såsom udvidelse af 
organernes lister over opgaver;

16. minder om, at Parlamentet allerede i 2005 krævede obligatoriske cost-benefit-analyser 
forud for forslag om oprettelse af et nyt organ, hvor hovedvægten skulle lægges dels på 
spørgsmålet om, hvorvidt løsningen med decentraliserede organer (herunder de anslåede 
udgifter til tilsyn og koordinering) er mere omkostningseffektiv end en løsning, hvor de 
pågældende opgaver varetages af Kommissionens egne tjenestegrene, dels på spørgsmål 
som f.eks. det pågældende organs mandat og arbejdsmetoder eller graden af 
uafhængighed af Kommissionen, hvilket ofte er af særlig interesse for den lovgivende 
myndighed;

Eksisterende organer - Overvågning

17. understreger nødvendigheden af regelmæssig og koordineret evaluering og kontrol – hvor 
dobbeltarbejde og overlapning undgås – med henblik på at vurdere merværdien af 
allerede eksisterende decentraliserede organer, som ikke længere er omfattet af punkt 47 i 
IIA af 17. maj 2006; anser dette som en opfølgning af det tidligere udførte arbejde, der 
resulterede i fælleserklæringen om EU-organer vedtaget på trilogmødet den 
18. april 2007 om regelmæssigt at evaluere eksisterende EU-organer og herved især 
lægge vægten på deres cost-benefit og detaljeret redegøre for de kriterier, der er anvendt 
ved udvælgelsen af de organer, der skulle evalueres;

18. bemærker, at den analyse, der foretages, bør indeholde svar på visse grundlæggende cost-
benefit-spørgsmål og bl.a. kunne gennemføres i overensstemmelse med følgende 
kriterier:

− Relevans: Hvor vidt er opgaverne i organets oprettelsesforordning hensigtsmæssige 
set i forhold til de i budgettet bevilgede offentlige udgifter?

− Produktivitet: Hvad er resultatet (virkningen) af organets arbejde?

− Effektivitet (omkostningseffektivitet): Hvor økonomisk er de forskellige input blevet 
omsat til output og resultater? Blev de (forventede) virkninger opnået til en rimelig 
pris, især med hensyn til personaleudnyttelse og intern organisation?

19. understreger, at det i betragtning af organernes generelle indvirkning på budgettet er 
Kommissionens opgave på overbevisende måde at påvise, at EU-forvaltning ved hjælp af 
organerne er den mest omkostningseffektive, produktive og bedst egnede løsning til 
gennemførelse af EU-politikker nu og i den nærmeste fremtid;

Generel samarbejdsramme
20. insisterer på, at der er brug for at fastlægge fælles minimumsstandarder bl.a. med hensyn 

til Kommissionens rolle og politiske ansvar i forhold til det pågældende organ, 
værtslandenes støtte og rettidig og gennemskuelig afgørelse om et organs hjemsted, som 
der kunne henvises til i organernes oprettelsesforordninger;
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21. minder om, at organernes handlinger bør reguleres med en klar ansvarsfordeling svarende 
til finansforordningens bestemmelser; fremhæver organernes forpligtelser, hvad angår 
dechargeproceduren;  

22. anser det endvidere for yderst vigtigt, at der gøres forsøg på at fastlægge fælles regler for 
opstillingen af organernes budgetter med henblik på at gøre budgetindikatorer, såsom 
organernes gennemførelsesgrad eller de enkelte andele, som udgør deres indtægter og 
udgifter, mere gennemsigtige og sammenlignelige; mener, at der måske er behov for at 
tilpasse den måde, hvorpå tilskuddene til organerne generelt præsenteres i EU-budgettet,
til de opgaver og den rolle, som den nye generation af organer skal varetage.
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