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FORSLAG

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

1. beklager, at udkastet fra 2005 til en interinstitutionel aftale om rammer for EU's
reguleringsagenturer gik i stå i Rådet; glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ 
til at genåbne en debat om agenturernes rolle og deres plads i forvaltningen af Den 
Europæiske Union;

2. understreger den vigtige rolle, som reguleringsagenturerne kan spille som uafhængige og 
rådgivende organer for fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaterne med status som 
juridiske personer i forbindelse med den fortsatte udførelse af særlige opgaver inden for 
EU's ansvarsområder og i samarbejdet inden for EU;

3. understreger, at reguleringsagenturer skal oprettes i henhold til ensartede kriterier, og at 
deres opbygning og arbejde skal være i overensstemmelse med de fælles principper om 
institutionel balance, god regeringsførelse og god forvaltning;

4. påpeger, at oprettelsen af et reguleringsagentur skal være baseret på en retsakt og 
begrundes i nødvendighed, effektivitet og proportionalitet; påpeger, at det i forbindelse 
med delt kompetence mellem Den Europæiske Union og medlemsstaterne også skal være 
begrundet i henhold til subsidiaritetsprincippet;

5. mener, at reguleringsagenturer, såfremt de skal have tildelt en legitim rolle i Den 
Europæiske Union, skal indgå i en fælles ramme med et klart mandat og en effektiv 
administrativ og udøvende struktur; mener, at styrken i reguleringsagenturernes arbejde
ligger i den retsakt, der danner grundlag for deres oprettelse, og at disse retsakter ikke får 
bindende virkning, medmindre de senere vedtages af EU-institutionerne i 
overensstemmelse med den lovgivningsprocedure, der finder anvendelse herfor;

6. deler Kommissionens bekymring for, at manglen på en klar ramme og et klart defineret
mandat kan medføre, at reguleringsagenturer måske begiver sig ind på områder, som 
ligger uden for deres ansvarsområde; 

7. understreger, at principperne om god regeringsførelse kræver, at der gives garanti for 
følgende: uafhængighed, demokratisk kontrol, gennemsigtighed og de involverede parters
deltagelse i reguleringsagenturets arbejde;

8. minder om, at reguleringsagenturers uafhængighed i deres arbejde skal være baseret på 
følgende vilkår: agenturmedlemmernes egnethed og kompetence, deres objektivitet og 
upartiskhed i udførelsen af deres arbejde, forbud mod eksterne instruktioner eller 
henstillinger, tilstedeværelsen af strenge regler for at undgå partiskhed og 
interessekonflikter, behov for en udstrakt grad af loyalitet og gennemsigtighed, 
regelmæssig rotation blandt dets medlemmer og mulighed for afskedigelse af medlemmer, 
opstilling af regler og kodekser sammen med de involverede parter, strafforfølgelse ved 
ulovlige handlinger og anden form for indblanding og etablering af andre hensigtsmæssige 
mekanismer;
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9. konstaterer, at det er nødvendigt med en effektiv juridisk, økonomisk og politisk kontrol 
og medborgerkontrol for at sikre en demokratisk kontrol med reguleringsagenturerne;

10. gentager, at alle agenturer skal være demokratisk ansvarlige over for EU-institutionerne
og skal være oprettet i overensstemmelse med Meroni-dommen1 og hele tiden skal arbejde 
under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, og når deres opgaver omhandler 
spørgsmål inden for området med delt kompetence under iagttagelse af 
subsidiaritetsprincippet; 

11. mener, at det er af allerstørste betydning at styrke Parlamentets rolle i agenturernes 
arbejde, idet der gives garanti for dets deltagelse i ansættelses- og 
afskedigelsesprocedurerne for de ansvarlige medlemmer og for regelmæssig og 
systematisk kontrol med udøvelsen af deres mandat;

12. stiller spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at oprette reguleringsagenturer, når de 
ikke medfører en værditilvækst på områder, der allerede dækkes af nationale eller andre 
uafhængige agenturer; mener, at ressourcerne, når dette er tilfældet, snarere bør anvendes 
til at styrke nationale organer, og at høring om og udveksling af bedste praksis bør finde 
sted som et led i netværksstrukturer eller i fællesskabsfora; understreger, at det er vigtigst 
at foretage konsekvensvurderinger forud for oprettelsen af reguleringsagenturer for at 
undgå overlapning, for så vidt angår arbejde og ansvarsområder;

13. opfordrer til, at der vedtages klare regler for evaluering af reguleringsagenturernes 
arbejde; mener, at cost-benefit-analyser er et nyttigt instrument, når agenturernes arbejde 
og præstationer skal vurderes;

14. mener, at reguleringsagenturernes gennemsigtighed skal sikres, især med hensyn til deres 
arbejde, offentliggørelse og tilgængelighed af information samt programmering af deres 
arbejde og ansvarligheden herfor;

15. mener, at deltagelsen i reguleringsagenturernes arbejde skal sikres gennem en formel 
strukturering af hørings- og dialogproceduren med de interesserede parter;

16. går ind for, at principperne om god forvaltning sikres gennem en fælles strategi med 
hensyn til personaleudvælgelsesprocedurer, opstilling af budget og ressourceforvaltning, 
effektiv styring og vurdering af virksomhed;

17. støtter Kommissionen i dens afgørelse om, at den ikke vil fremsætte forslag til nye 
reguleringsagenturer, førend dens evaluering er fuldt afsluttet ved udgangen af 2009; 
støtter imidlertid dens afgørelse om at fortsætte med forslaget om oprettelse af nye 
reguleringsagenturer inden for områderne energi og telekommunikation; påpeger, at disse 
to nye agenturer og de eksisterende agenturer skal opfylde betingelserne inden for den 
fremtidige generelle ramme, som fastlægger reguleringsagenturernes rolle, struktur,
mandat, ansvarlighed, legitimitet og gennemsigtighed; opfordrer til, at der foretages en 
evaluering af de eksisterende agenturer, lige så snart der er blevet indgået en aftale om en 
fælles ramme; tilskynder til, at der foretages en ændring af basisretsakterne for de 
eksisterende reguleringsagenturer for at bringe dem i overensstemmelse med en sådan 

                                               
1 Sag 9/56 Meroni & Co. mod Den Høje Myndighed, Samling af afgørelser fra Domstolen, 1957-1958, s. 133.
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vedtagen fælles ramme;

18. opfordrer til et samarbejde mellem reguleringsagenturerne inden for Den Europæiske 
Union og til, at man i den årlige horisontale beretning om agenturerne overvejer 
muligheden for at konsolidere agenturer med tilsvarende ansvarsområder, således at de 
kan fungere i fællesskab, samt overvejer at afskaffe de agenturer, som ikke længere 
opfylder deres funktion;

19. gentager både Parlamentets og Kommissionens opfordring i udkastet til en 
interinstitutionel aftale fra 2005 til at medtage en afgørelse om fastlæggelse af et agenturs
hjemsted i basisretsakten.
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