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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i sitt resolutionsförslag:

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att stimulera en interinstitutionell 
dialog om framtiden för Europeiska unionens organ och deras ställning inom 
EU:s förvaltning. Parlamentet är övertygat om att det är dags att besluta om vilka 
allmänna riktlinjer som bör gälla för EU:s förvaltning och anser att en interinstitutionell 
arbetsgrupp skulle utgöra en lämplig struktur för den konstruktiva och resultatorienterade
debatt som är nödvändig. Parlamentet poängterar att viktiga aktörer från de 
institutionella och lagstiftande områdena samt företrädare från budgetmyndigheten bör 
ingå i denna arbetsgrupp för att tillfredsställande resultat ska kunna uppnås.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att dra igång en genomgripande 
och bred utvärdering av tillsynsmyndigheterna, där man ser över vilken faktisk inverkan 
inrättandet av dem och deras verksamhet har haft i EU. Europaparlamentet anser att man 
måste fastställa sammanhängande utvärderingsregler inom dessa ramar.

3. Europaparlamentet påminner om att EU:s organ har upprättats i olika omgångar för att i 
varje enskilt fall tillgodose specifika behov, och att de därför inrättats utan samordning 
eller gemensam ram. Parlamentet noterar dock att ingen av de ansträngningar som har 
gjorts under de senaste åren för att skapa för alla organ gemensamma regler och 
principer har varit särskilt framgångsrika. Parlamentet beklagar den tid som gått förlorad 
och uppmanar rådet att ansluta sig till alla övriga institutioner och göra allt det kan för att 
åstadkomma framsteg på detta område.

4. Europaparlamentet är berett att ta hänsyn till medlemsstaternas oro när det gäller 
förslaget till det interinstitutionella avtalet om rambestämmelser för 
EU:s tillsynsmyndigheter, som lades fram av kommissionen 2005 och som syftade till att 
inrätta rambestämmelser för EU:s decentraliserade organs inrättande, uppbyggnad, 
verksamhet, utvärdering och kontroll i syfte att inrätta ett tillbörligt instrument som 
skulle kunna tillämpas med framgång på alla sådana organ.

5. Europaparlamentet anser därför att kommissionens beslut att dra tillbaka sitt förslag om 
detta interinstitutionella avtal är ett pragmatiskt steg som samtidigt kan skapa en 
möjlighet att söka andra lösningar som måste hittas så snart som möjligt. Parlamentet är 
övertygat om att det för öppenhetens skull behövs någon typ av rambestämmelser för 
organen trots deras varierande kännetecken.

6. Europaparlamentet skulle också kunna överväga att utveckla andra instrument vid sidan 
av ett interinstitutionellt avtal för att bättre definiera EU-institutionernas roller och de 
nödvändiga förfarandena för att inrätta nya decentraliserade organ eller driva de 
befintliga.
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7. Europaparlamentet vill upprepa vikten av att på interinstitutionell nivå systematiskt 
säkerställa tillämpningen av det förfarande som fastställs i punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning1 och framhåller behovet av att säkerställa en tillbörlig uppföljning av 
parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande av den 13 juli 2007 om 
de decentraliserade organen.

8. Europaparlamentet är övertygat om att ett detaljerat förfarande för att tillämpa denna 
bestämmelse är absolut nödvändigt. Ett sådant förfarande skulle kunna införliva vissa av 
de viktiga aspekter som blockerade förslaget till det interinstitutionella avtalet, eventuellt
i kombination med vissa anpassningar till rambudgetförordningen för gemenskapsorgan.

9. Europaparlamentet vidhåller dessutom att regelbunden, samordnad och samstämmig 
utvärdering av de organ som redan existerar måste genomföras för att fastställa huruvida 
alternativet att inrätta ett organ är mer kostnadseffektivt än att låta kommissionens egna 
tjänsteavdelningar utföra ifrågavarande uppgifter.

10. Europaparlamentet konstaterar att om utvärderingarna utvisar att det inte finns garantier 
för kostnadseffektivitet och effektivitet inom den decentraliserade förvaltningen bör 
Europeiska unionen inte dra sig för att vända den aktuella trenden med att lägga ut 
kommissionens uppgifter externt. Vidare behövs tydliga regler för hur decentraliserade 
organs mandatperiod ska upphöra.

11. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att avstå från att föreslå inrättandet av
nya decentraliserade organ innan utvärderingsprocessen är klar, särskilt mot bakgrund av 
att det för närvarande skulle vara oerhört svårt att finansiera ett nytt gemenskapsorgan 
inom de marginaler som den aktuella fleråriga budgetramen tillåter utan att kraftigt ändra 
programmen.

12. Europaparlamentet anser ur budgetsynpunkt att följande punkter bör utgöra nyckelfrågor 
på dagordningen för den interinstitutionella arbetsgruppen för EU-organens framtid:

Införandet av en definition av organ

13. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om den definition av begreppet
”organ” som fastställdes vid trepartsmötet den 7 mars 2007, då man i syfte att tillämpa 
punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 kom överens om att 
definitionen av ett ”organ” skulle bestämmas av huruvida organet i fråga inrättats enligt 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget 2eller inte.

14. Europaparlamentet önskar betona den vikt som det fäster vid en tydlig, enhetlig och 
allmänt gällande terminologi för organ. Parlamentet påminner om att 
”tillsynsmyndigheter” bara utgör en undergrupp till decentraliserade organ.

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
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Nya organ – sambandet mellan lagstiftningsförfaranden och budgetbefogenheter

15. Europaparlamentet anser att det är viktigt att diskutera problem med tidsplanen samt 
rättsliga och förfaranderelaterade aspekter som skulle kunna uppstå i den händelse ett 
aktuellt avtal om finansieringen av ett nytt organ, i enlighet med punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, inte uppnås samtidigt med de beslut som 
fattas av lagstiftaren. Parlamentet anser att det är lika viktigt att skapa 
rättssäkerhetsgarantier för att se till att budgetmyndigheten fullt ut deltar i alla frågor 
som får budgetmässiga konsekvenser, såsom utvidgade uppgifter för organen.

16. Europaparlamentet påminner om att redan 2005 uppmanade parlamentet till att 
obligatoriska kostnads–intäktsanalyser skulle genomföras innan ett förslag till nytt organ 
läggs fram. Dessa analyser skulle i synnerhet vara inriktade på frågan om alternativet 
med att inrätta organ (inbegripet de sannolika kostnaderna för övervakning och 
samordning) är mer kostnadseffektivt än att låta kommissionens egna tjänsteavdelningar 
utföra de ifrågavarande uppgifterna, men också på frågor som organets mandat och 
arbetsmetoder samt dess oberoende i förhållande till kommissionen, eftersom detta ofta 
är av särskilt intresse för lagstiftaren.

Befintliga organ – övervakning

17. Europaparlamentet betonar behovet av en regelbunden och samordnad utvärdering och 
kontroll – i syfte att undvika dubbelarbete och överlappning – för att bedöma mervärdet 
hos redan befintliga decentraliserade organ som inte längre omfattas av punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet ser detta som en uppföljning 
av det tidigare utförda arbetet som resulterade i det gemensamma uttalandet om 
gemenskapsorgan, vilket man enades om vid trepartsmötet den 18 april 2007 och som 
innebar regelbunden utvärdering av befintliga gemenskapsorgan, med särskild fokus på 
kostnadseffektiviteten och ingående redogörelse för de kriterier som tillämpas för att 
välja ut de organ som ska utvärderas.

18. Europaparlamentet noterar att den analys som genomförs bör ge svar på vissa 
grundläggande frågor om kostnadseffektivitet och utföras enligt bland annat följande 
kriterier:

 Relevans: I vilken utsträckning var de mål som föreskrivs i inrättandeförordningen 
för ett organ av betydelse för den nivå av offentliga utgifter som beviljades i 
budgeten?

 Effektivitet: Vilka effekter (vilken inverkan) har organets verksamhet haft?

 Effektivitet (kostnadseffektivitet): Har de olika insatserna på ett ekonomiskt sätt 
omvandlats till prestationer och resultat? Uppnåddes (de förväntade) effekterna till en 
rimlig kostnad, särskilt när det gäller anställning av personal och den interna 
organisationen?

19. Europaparlamentet påpekar mot bakgrund av organens övergripande inverkan på 
budgeten att kommissionen på ett övertygande sätt måste visa att EU förvaltning via 
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organen är det mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga alternativet för att genomföra 
EU:s politik för närvarande och inom den närmaste framtiden.

Allmän gemensam ram

20. Europaparlamentet framhåller behovet av att inrätta gemensamma minimikrav, bland 
annat när det gäller kommissionens roll och politiska ansvar i förhållande till organen, 
det stöd som beviljas av värdländer och beslut om ett organs säte som fattas med insyn 
och i god tid, vilket skulle kunna ingå i organens inrättandeförordningar.

21. Europaparlamentet påminner om att organens åtgärder måste styras av tydliga 
ansvarslinjer, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Parlamentet pekar på organens 
skyldigheter när det gäller ansvarsfrihetsförfarandet.

22. Europaparlamentet anser att det dessutom är ytterst viktigt att försöka fastställa vissa 
gemensamma regler för redogörelse av organens budgetar för att skapa öppnare och mer 
jämförbara budgetindikatorer, som exempelvis organens genomförandenivåer eller de 
enskilda andelar som utgör deras intäkter och utgifter. Parlamentet menar att den 
allmänna redovisningen av bidrag till organ i EU:s budget kanske måste anpassas till den 
nya generationen av organ och deras uppgifter och roller.
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