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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Inleiding

1. verwelkomt de intentie van de Commissie om een internationale dialoog te stimuleren 
over de toekomst van de agentschappen van de Europese Unie en hun plaats in het 
Europees bestuur; is er van overtuigd dat de tijd nu is aangebroken om een beslissing te 
nemen over de algemene richting die het Europees bestuur moet nemen en vindt een 
interinstitutionele werkgroep een haalbare structuur voor het constructief en op resultaat 
gericht debat dat voor dit doel nodig is; onderstreept dat alle belangrijke actoren op 
institutioneel en wetgevend gebied, evenals vertegenwoordigers van de 
begrotingsautoriteit moeten participeren in deze werkgroep om positieve resultaten te 
waarborgen;

2. verwelkomt de intentie van de Commissie om een grondige horizontale evaluatie te doen 
plaatsvinden van de regelgevende agentschappen, waarbij de werkelijke implicaties van 
de oprichting en de werking van dergelijke agentschappen in de Unie worden 
onderzocht; is van mening dat in dat kader coherente evaluatieregels opgesteld dienen te 
worden;

3. herinnert eraan dat alle EU-agentschappen achter elkaar zijn opgezet om per geval aan 
specifieke eisen te voldoen en dat zij zodoende op een ongecoördineerde manier zijn 
opgezet zonder een gemeenschappelijk kader; merkt echter op dat geen van de 
inspanningen die in de afgelopen jaren zijn gedaan om enige gemeenschappelijke regels 
en beginselen toe te passen op alle agentschappen, erg succesvol is geweest; betreurt dat 
er tijd verloren is gegaan en roept de Raad op zich aan de zijde van alle andere 
instellingen te scharen door alles in het werk te stellen om op dit gebied vooruitgang te 
boeken;

4. is bereid rekening te houden met de bezorgdheid van lidstaten met betrekking tot het 
ontwerp interinstitutioneel akkoord betreffende een kader voor de Europese 
regelgevende agentschappen (IIA), dat door de Commissie in 2005 werd gepresenteerd 
en was gericht op het opzetten van een horizontaal kader voor de oprichting, de 
structuur, de werking, de evaluatie en de controle van Europese gedecentraliseerde 
regelgevende agentschappen, om een passend instrument in te stellen dat met succes kan 
worden toegepast op al deze agentschappen;

5. is dan ook van mening dat het besluit van de Commissie om haar voorstel voor deze IIA 
in te trekken een pragmatische stap is die tegelijkertijd een mogelijkheid kan creëren om 
naar andere oplossingen te zoeken, die dringend moeten worden gevonden; is ervan 
overtuigd dat vanwege de transparantie enige wijze van horizontaal kader noodzakelijk is 
voor de agentschappen, ondanks hun verscheidenheid in karakter;

6. kan zich ook de ontwikkeling van andere instrumenten dan een IIA voorstellen teneinde 
de rollen van de Europese instellingen beter te definiëren, evenals de noodzakelijke
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procedures voor het opzetten van nieuwe gedecentraliseerde agentschappen of het 
werken met bestaande agentschappen;

7. wenst het belang te herhalen van het systematisch waarborgen op interinstitutioneel 
niveau van de toepassing van de procedure die wordt genoemd in punt 47 van het
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 betreffende de begrotingsdiscipline en een 
goed financieel beheer1 (IIA van 17 mei 2006) en benadrukt de noodzaak om te zorgen 
voor een passende opvolging van de Gezamenlijke Verklaring van 13 juli 2007 van het 
Parlement, de Raad en de Commissie over gedecentraliseerde agentschappen;

8. is er van overtuigd dat een gedetailleerde procedure voor de toepassing van die bepaling 
absoluut noodzakelijk is; is van mening dat een dergelijke procedure een mogelijke 
gelegenheid kan bieden voor het onderbrengen van enkele belangrijke aspecten van het 
geblokkeerde ontwerp-IIA, wellicht in combinatie met enkele aanpassingen aan de 
financiële kaderregeling voor agentschappen;

9. dringt er bovendien op aan dat er voor de bestaande agentschappen regelmatig evaluatie 
moet worden uitgevoerd, op een gecoördineerde en samenhangende manier, over de 
vraag of de optie van een agentschap meer kosteneffectief is dan het uitvoeren van de 
betreffende taken door de diensten van de Commissie zelf;

10. concludeert dat indien uit de evaluaties blijkt dat kosteneffectiviteit en efficiëntie van 
gedecentraliseerd bestuur niet gewaarborgd zijn, de Europese Unie niet zou moeten 
aarzelen om de huidige neiging tot uitbesteden van Commissietaken terug te draaien en 
duidelijke regels zou moeten opstellen voor het beëindigen van het mandaat van 
gedecentraliseerde agentschappen;

11. ondersteunt de intentie van de Commissie om geen nieuwe gedecentraliseerde 
agentschappen voor te stellen totdat de evaluatiewerkzaamheden zijn voltooid, met name 
tegen de achtergrond van het feit dat de marges van het huidige meerjarig financieel 
kader het uiterst moeilijk zouden maken om op dit moment een nieuw communautair 
orgaan te financieren zonder serieuze herprogrammering;

12. is vanuit begrotingsoogpunt van mening dat de onderstaande onderwerpen belangrijke 
kwesties zijn voor de agenda van de interinstitutionele werkgroep over de toekomst van 
EU-agentschappen;

Vaststellen van de definitie van een agentschap

13. herinnert in dit opzicht aan de definitie van een "agentschap" die werd vastgesteld in de 
trialoog van 7 maart 2007, toen werd overeengekomen dat voor de toepassing van punt 
47 van de IIA van 17 mei 2006 de definitie van een "agentschap" zou worden bepaald 
door de vraag of het orgaan in kwestie was opgesteld volgens artikel 185 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen2 (Financieel Reglement);

                                               
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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14. wil het belang benadrukken dat het toekent aan een duidelijke en samenhangende 
algemene terminologie met betrekking tot agentschappen die moet worden vastgesteld 
voor gemeenschappelijk gebruik; herinnert er aan dat 'regelgevende agentschappen' 
slechts een subgroep vormen van gedecentraliseerde agentschappen;

Nieuwe agentschappen: koppeling tussen wetgevende procedures en 
begrotingsprerogatieven

15. vindt het belangrijk om zowel agendaproblemen als juridische en procedurele aspecten te 
bespreken die zich zouden kunnen voordoen indien er geen tijdige overeenkomst over de 
financiering van een nieuw agentschap kan worden bereikt krachtens artikel 47 van de 
IIA van 17 mei 2006, parallel aan de besluiten die door de wetgever worden genomen; 
vindt het net zo belangrijk om na te denken over enkele procedurele 
beschermingsconstructies om de volledige betrokkenheid van de begrotingsautoriteit te 
waarborgen in alle kwesties die gevolgen hebben voor de begroting, zoals de uitbreiding 
van de takenlijst van een agentschap;

16. herhaalt dat het Parlement al in 2005 vroeg om verplichte kosten-batenanalyses voordat 
er een nieuw agentschap werd voorgesteld, waarbij die analyse zich met name zou 
moeten richten op de vraag of de "optie van een agentschap (met inbegrip van de 
waarschijnlijke toezichts- en coördinatiekosten) meer kosteneffectief is dan de relevante 
taken te laten uitvoeren door de diensten van de Commissie zelf", maar ook op kwesties 
zoals het mandaat en de werkmethoden van het agentschap of de mate van 
onafhankelijkheid van de Commissie, die vaak van specifiek belang is voor de wetgever;

Bestaande agentschappen: toezicht

17. onderstreept de noodzaak van een regelmatige en gecoördineerde evaluatie en controle, 
waarbij duplicatie en overlap moeten worden voorkomen, om de toegevoegde waarde 
van reeds bestaande gedecentraliseerde agentschappen te beoordelen die niet meer onder 
het bereik van punt 47 van de IIA van 17 mei 2006 vallen; ziet dit als een vervolg van de 
werkzaamheden die eerder zijn uitgevoerd en die hebben geleid tot de gezamenlijke 
verklaring over communautaire agentschappen die tijdens de trialoog van 18 april 2007 
is overeengekomen "om de bestaande communautaire agentschappen regelmatig te 
evalueren, zich daarbij met name richtend op hun kosten-baten en met een gedetailleerde 
verklaring van de gebruikte criteria voor de selectie van de agentschappen die moeten 
worden geëvalueerd";

18. merkt op dat de uitgevoerde analyse enkele kosten-batenkwesties moet beantwoorden en 
onder andere moet worden uitgevoerd overeenkomstig de volgende criteria:

 Relevantie: in hoeverre waren de doelstellingen die zijn voorzien door de 
oprichtingsregeling van een agentschap relevant voor het niveau aan openbare 
uitgaven dat is goedgekeurd in de begroting?

 Effectiviteit: welke effecten (gevolgen) zijn bereikt door de activiteit van het 
agentschap?
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 Efficiëntie (kosteneffectiviteit): hoe is de diverse invoer economisch omgezet in 
uitvoer en resultaten? Zijn de (verwachte) effecten bereikt tegen een redelijke 
kostprijs, in het bijzonder met betrekking tot het ingezette personeel en de interne 
organisatie?

19. wijst erop dat, gezien de totale impact van de agentschappen op de begroting, de 
Commissie overtuigend moet aantonen dat Europees bestuur via de agentschappen de 
meest kosteneffectieve, efficiënte en passende optie is om het Europees beleid uit te 
voeren, zowel nu als in de nabije toekomst;

Algemeen gemeenschappelijk kader
20. benadrukt de noodzaak om minimale gemeenschappelijke normen vast te stellen met 

betrekking tot onder andere de rol en de politieke verantwoordelijkheid van de 
Commissie ten aanzien van het agentschap, de steun die moet worden verleend door 
gastheerlanden en het tijdige en transparante besluit over de vestigingsplaats van een 
agentschap waarnaar kan worden verwezen in de oprichtingsregeling van de 
agentschappen;

21. herinnert eraan dat de activiteiten van de agentschappen dienen te worden geleid door 
duidelijke verantwoordingsregels, in overeenstemming met de bepalingen van het 
Financieel Reglement; legt de nadruk op de verplichting van de agentschappen 
betreffende de dechargeprocedure;

22. is daarnaast van mening dat het uiterst belangrijk is om te trachten enkele 
gemeenschappelijke regels te definiëren voor de presentatie van de begrotingen van de 
agentschappen met het oogmerk om begrotingsindicatoren, zoals uitvoeringssnelheden 
van de agentschappen of de individuele aandelen waaruit hun inkomsten en uitgaven 
bestaan, transparanter en meer vergelijkbaar te maken; meent dat de algemene 
presentatie van de subsidie voor agentschappen in de EU-begroting eventueel moet 
worden aangepast aan de taken en rollen van de nieuwe generatie agentschappen.
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