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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att utkastet till interinstitutionellt avtal från 2005 om 
rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter strandade på rådsnivå. Parlamentet 
välkomnar kommissionens initiativ att återuppta diskussionen om tillsynsmyndigheters 
roll i EU:s administrativa struktur.

2. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som tillsynsmyndigheter kan spela såsom 
fristående och bistående myndigheter till gemenskapens institutioner och 
medlemsstaterna, och med status som juridisk person, vid det fortlöpande utförandet av 
specifika arbetsuppgifter på områden där EU är behörigt och vid samarbete inom EU.

3. Europaparlamentet understryker att tillsynsmyndigheter måste inrättas enligt enhetliga 
kriterier och att deras organisation och funktion måste överensstämma med principerna 
om institutionell balans, gott styre och god förvaltning.

4. Europaparlamentet påpekar att inrättandet av en tillsynsmyndighet måste ske genom 
lagstiftning och skälen måste vara behov, effektivitet och proportionalitet. Parlamentet 
påpekar att på de områden där EU och medlemsstaterna har delade befogenheter måste 
inrättandet även motiveras med hänsyn till subsidiaritetsprincipen.

5. Europaparlamentet anser att tillsynsmyndigheterna måste ingå i en gemensam ram med ett 
klart mandat och en effektiv administrativ och verkställande struktur för att de ska kunna 
spela en legitim roll i EU. Parlamentet anser att verkan av akterna om tillsynsmyndigheter 
härrör från den ursprungliga rättsakten om deras inrättande och att de akterna inte kommer 
att vara bindande såvida de inte därefter antas av EU-institutionerna i enlighet det 
tillämpliga lagstiftningsförfarandet.

6. Europaparlamentet delar kommissionens oro över att tillsynsmyndigheterna kan börja 
agera på områden utanför deras ansvarsområde om de inte har en gemensam ram och klart 
definierade mandat.

7. Europaparlamentet betonar att principerna om gott styre kräver en fullständig garanti för 
oberoende, demokratisk kontroll, insyn och att intressenterna deltar i 
tillsynsmyndigheternas funktion.

8. Europaparlamentet påminner om att tillsynsmyndigheternas oberoende funktion måste 
grundas på följande villkor: medlemmarnas lämplighet och kompetens, deras objektivitet 
och neutralitet i utförandet av uppgifterna, förbud mot externa instruktioner eller 
rekommendationer, stränga bestämmelser för att undvika partiskhet och intressekonflikter, 
behovet av en mycket hög nivå av lojalitet och insyn, periodisk rotation av och möjlighet 
att avsätta medlemmarna, upprättande av bestämmelser och koder tillsammans med 
intressenterna, straffrättsligt förfarande för olagliga handlingar eller andra ingripanden 
samt inrättande av andra lämpliga mekanismer.
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9. Europaparlamentet konstaterar att det krävs en effektiv juridisk, ekonomisk, politisk 
kontroll och medborgarkontroll för att säkerställa en demokratisk kontroll av 
tillsynsmyndigheterna.

10. Europaparlamentet upprepar att alla myndigheter måste vara demokratiskt ansvariga 
gentemot EU-institutionerna, inrättas i enlighet med Meroni-domen1 och alltid följa 
proportionalitetsprincipen samt subsidiaritetsprincipen vid uppdrag gällande frågor på
områden med delad befogenhet.

11. Europaparlamentet anser det vara ytterst viktigt att parlamentet spelar en mer betydande 
roll i myndigheternas funktion och att det deltar i förfarandena för tillsättande och 
avsättande av ansvariga medlemmar samt i utförandet av en regelbunden och systematisk 
kontroll av att de genomför sitt uppdrag.

12. Europaparlamentet ifrågasätter om det finns ett behov av att inrätta tillsynsmyndigheter på 
de områden som redan täcks av nationella eller andra fristående myndigheter. I det fallet 
bör man snarare satsa resurser på att förstärka de nationella organen och samråd och 
utbyte av bästa praxis borde äga rum inom nätverk eller gemenskapsforum. Parlamentet 
understryker vikten av att en konsekvensanalys utförs innan tillsynsmyndigheterna inrättas 
så att man undviker överlappande funktioner och ansvarsområden.

13. Europaparlamentet begär att klara bestämmelser antas för utvärderingen av 
tillsynsmyndigheternas arbete. Parlamentet anser att kostnads- och intäktsanalyser är ett 
användbart verktyg för att bedöma myndigheternas arbete och resultat. 

14. Europaparlamentet anser att insynen hos tillsynsmyndigheterna måste säkerställas, särskilt 
vad gäller deras funktion, utlämnande av och tillgång till information samt planeringen 
och redovisningen av verksamheten.

15. Europaparlamentet anser att deltagande i tillsynsmyndigheternas verksamhet ska 
garanteras genom en formell strukturering av samråds- och dialogförfarandena med 
intressenterna.

16. Europaparlamentet förespråkar att principerna om god förvaltning ska säkerställas genom 
en gemensam metod för personalurval, budgetering och resursförvaltning samt en effektiv 
lednings- och resultatutvärdering. 

17. Europaparlamentet stöder kommissionens beslut att inte föreslå några nya 
tillsynsmyndigheter förrän utvärderingen avslutats i slutet på år 2009. Parlamentet 
ifrågasätter emellertid beslutet att gå vidare med förslaget om att inrätta nya 
tillsynsmyndigheter på områdena energi och telekommunikation. Parlamentet påpekar att 
dessa två nya myndigheter och de befintliga myndigheterna måste uppfylla villkoren för 
den framtida allmänna ramen som fastställer tillsynsmyndigheternas roll, struktur, mandat, 
ansvar, legitimitet och insyn. Parlamentet uppmanar till en utvärdering av de befintliga 
tillsynsmyndigheterna när ett beslut om en gemensam ram tagits och förespråkar en 
omarbetning av de grundrättsakter som reglerar de befintliga tillsynsmyndigheterna så att 

                                               
1 Mål 9/56 mellan företaget Meroni och Europeiska kol- och stålgemenskapens höga myndighet [1957/58] 
REG 133.
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de överensstämmer med den gemensamma ram man beslutat om.

18. Europaparlamentet uppmanar till samarbete mellan tillsynsmyndigheterna i EU och till att 
man i den övergripande årsrapporten om myndigheterna ska beakta möjligheten att slå 
samman sådana myndigheter som har liknande ansvar så att de kan fungera tillsammans 
och att avskaffa de som inte längre fyller någon funktion.

19. Europaparlamentet upprepar uppmaningen från både parlamentet och kommissionen i 
utkastet till interinstitutionellt avtal från 2005 att ta med beslutet om myndigheternas säte i 
grundrättsakten.
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