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SUGGESTIES

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

1. betreurt het dat het ontwerp van 2005 voor een interinstitutioneel akkoord betreffende een 
kader voor Europese regelgevende agentschappen op Raadsniveau is gestagneerd; 
verwelkomt het initiatief van de Commissie om het debat over de rol van de 
agentschappen binnen de bestuurlijke structuur van de Europese Unie te heropenen;

2. wijst op de belangrijke rol die regelgevende agentschappen als aparte, ondersteunende 
organen van de communautaire instellingen en de lidstaten met rechtspersoonlijkheid 
kunnen spelen bij de continue uitvoering van specifieke taken op gebieden waarop de EU 
bevoegd is en intracommunautair wordt samengewerkt;

3. onderstreept dat regelgevende agentschappen volgens uniforme criteria moeten worden 
opgericht en dat zij qua opzet en werkwijze moeten voldoen aan de gemeenschappelijke 
beginselen van institutioneel evenwicht, goed bestuur en goed beheer;

4. wijst erop dat de oprichting van een regelgevend agentschap moet berusten op een 
wetgevingsbesluit en om redenen van noodzaak, doelmatigheid en evenredigheid 
gerechtvaardigd moet zijn; wijst erop dat met betrekking tot gebieden waarop de Europese 
Unie en de lidstaten de bevoegdheid delen, de oprichting eveneens gerechtvaardigd moet 
zijn overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel;

5. gelooft dat, indien de regelgevende agentschappen een legitieme rol binnen de Europese 
Unie willen spelen, zij moeten opereren binnen een gemeenschappelijk kader met een 
helder mandaat en een efficiënte administratieve en uitvoerende structuur; is van mening 
dat de kracht van de besluiten van regelgevende agentschappen voortvloeit uit het 
onderliggende oprichtingsbesluit en dat die besluiten geen wetgevingskarakter hebben 
tenzij zij daarna volgens de toepasselijke wetgevingsprocedure worden goedgekeurd door 
de EU-instellingen;

6. sluit zich volledig aan bij de bezorgdheid van de Commissie dat regelgevende 
agentschappen zich bij afwezigheid van een gemeenschappelijk kader en een duidelijk 
omschreven mandaat zouden kunnen begeven op terreinen die buiten hun 
taakomschrijving liggen;

7. onderstreept dat de beginselen van goed bestuur vereisen dat het volgende volledig 
gewaarborgd is: onafhankelijkheid, democratische controle, transparantie en inspraak van 
de belanghebbenden in de werking van het regelgevend agentschap;

8. herinnert eraan dat regelgevende agentschappen, om onafhankelijk te kunnen 
functioneren, aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: hun leden moeten geschikt 
en bekwaam zijn , zij moeten objectief en onpartijdig zijn in hun handelen, er moet een 
verbod bestaan op instructies en aanbevelingen van buitenaf, er moeten strenge regels 
bestaan ter voorkoming van partijdigheid en belangenconflicten, er moet sprake zijn van 
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een zeer grote mate van loyaliteit en transparantie, de leden moeten periodiek rouleren en 
kunnen worden verwijderd, de regels en codes moeten samen met de belanghebbenden 
worden opgesteld, illegale gedragingen of andere vormen van inmenging moeten worden 
vervolgd en er moeten andere passende mechanismen worden ingesteld;

9. stelt dat voor een democratische controle van de regelgevende agentschappen een 
doeltreffende juridische, economische, politieke en publieke controle vereist is;

10. herhaalt dat alle agentschappen een democratische verantwoordingsplicht jegens de EU-
instellingen moeten hebben, moeten worden opgezet met inachtneming van het Meroni-
arrest1 en zich in hun handelen te allen tijde moeten houden aan het 
evenredigheidsbeginsel en, als zij zich bezighouden met kwesties op het gebied van 
gedeelde bevoegdheden, aan het subsidiariteitsbeginsel;

11. acht het van het grootste belang dat de rol van het Parlement bij het functioneren van de 
agentschappen wordt versterkt, zodat gewaarborgd is dat het inspraak heeft bij de 
benoeming van verwijdering van de verantwoordelijke leden en regelmatig en stelselmatig 
toezicht uitoefent op de uitvoering van hun mandaat;

12. betwijfelt de noodzaak van het instellen van regelgevende agentschappen wanneer zij 
geen toegevoegde waarde opleveren op terreinen die al binnen het werkterrein van
nationale of andere onafhankelijke agentschappen vallen; is van mening dat in dat geval 
de middelen beter kunnen worden besteed aan het versterken van de nationale organen en 
dat overleg en uitwisseling van goede praktijkvormen moeten plaatsvinden in het kader 
van netwerkstructuren of communautaire fora; onderstreept het belang van 
effectbeoordelingen voorafgaande aan de oprichting van regelgevende agentschappen om 
te voorkomen dat taken en verantwoordelijkheidsterreinen elkaar overlappen;

13. dringt aan op de vaststelling van duidelijke regels voor de evaluatie van het werk van 
regelgevende agentschappen; is van mening dat kosten-batenanalyses een nuttig 
instrument zijn voor de beoordeling van het werk en de prestaties van agentschappen;

14. is van oordeel dat de transparantie van de regelgevende agentschappen verzekerd moet 
zijn, met name ten aanzien van hun functioneren, de openbaarmaking en toegankelijkheid 
van informatie en de programmering van hun werkzaamheden en het afleggen van 
verantwoording daarover;

15. is van mening dat de inspraak in de activiteiten van de regelgevende agentschappen 
gegarandeerd moet worden door het overleg en de dialoog met de belanghebbenden 
formeel te structureren;

16. pleit met het oog op de inachtneming van de beginselen van goed bestuur voor een 
gemeenschappelijke benadering op het gebied van personeelsselectie, budgettering en 
middelenbeheer, efficiënt management en prestatiebeoordeling;

17. steunt het besluit van de Commissie om geen nieuwe regelgevende agentschappen voor te 

                                               
1 Zaak 9/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA tegen Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal, jurispr. 1957/58, blz. 133.
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stellen totdat haar evaluatie eind 2009 gereed is; steunt echter het besluit om door te gaan 
met het voorstel tot oprichting van nieuwe regelgevende agentschappen op het vlak van 
energie en telecommunicatie; wijst erop dat die twee nieuwe agentschappen en de 
bestaande agentschappen zullen moeten passen in het toekomstige algemene kader waarin
de rol, de structuur, het mandaat, de verantwoordingsplicht, de legitimiteit en de 
transparantie van regelgevende agentschappen worden vastgesteld; verzoekt om een
evaluatie van de bestaande agentschappen wanneer er overeenstemming is bereikt over 
een gemeenschappelijk kader; moedigt ertoe aan de basisbesluiten inzake bestaande 
regelgevende agentschappen zodanig aan te passen dat zij aansluiten bij een dergelijk 
overeen te komen gemeenschappelijk kader;

18. dringt aan op samenwerking tussen de regelgevende agentschappen in de Europese Unie 
en wenst dat in het jaarlijkse horizontale verslag over de agentschappen wordt nagegaan 
of agentschappen met soortgelijke verantwoordelijkheden kunnen worden geconsolideerd, 
zodat zij gezamenlijk kunnen functioneren, en of agentschappen die geen reden van 
bestaan meer hebben, kunnen worden opgeheven;

19. herhaalt de oproep van zowel het Parlement als de Commissie in het ontwerp van 2005 
voor een interinstitutioneel akkoord om de vaststelling van de zetel van een agentschap op 
te nemen in het basisbesluit.
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