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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat de Commissie in 2005 een voorstel heeft gedaan voor een
interinstitutionele overeenkomst met als doel een horizontaal raamwerk te creëren voor
het opzetten, structureren, uitvoeren, evalueren en controleren van Europese regelgevende 
agentschappen;

2. merkt op dat de onderhandelingen met de Raad over deze ontwerpovereenkomst, ondanks 
de algemene steun van het Parlement, in 2006 zijn vastgelopen, waarbij twijfel ontstond 
over de vraag of een interinstitutionele overeenkomst wettelijk gepast was;

3. is het ermee eens dat het per geval vaststellen van agentschappen niet vergezeld is gegaan 
van een algemene visie op de rol van agentschappen in de Europese Unie en dat het 
ontbreken van een dergelijke algemene visie het voor agentschappen moeilijker heeft 
gemaakt effectief te werken;

4. benadrukt het belang van agentschappen in het bestuurskader van de EU; roept op tot een 
gemeenschappelijk begrip onder de EU-instellingen van het doel en de rol van 
agentschappen, dat op dit moment ontbreekt;

5. wijst op het voornemen van de Commissie, in afwachting van een besluit over haar 
voorstel voor een interinstitutionele werkgroep voor het toekomstig bestuur van 
agentschappen, om:

 haar voorstel voor een interinstitutionele overeenkomst in te trekken;

 eind 2009 een horizontale evaluatie van de regelgevende agentschappen uit te voeren
en zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen aan het Parlement en de Raad over de
resultaten hiervan;

 geen nieuwe regelgevende agentschappen voor te stellen tot de evaluatie is voltooid;

 een onderzoek uit te voeren naar haar eigen interne systemen voor het beheren van 
haar relaties met de agentschappen, alsmede naar de methodologie voor de uitvoering 
van effectbeoordelingen van agentschappen;

6. wijst erop dat er, volgens de cijfers die de Commissie in haar mededeling heeft verstrekt,
op dit moment 29 regelgevende agentschappen zijn, die zo’n 3 800 personeelsleden in 
dienst hebben en een jaarlijks budget hebben van ongeveer 1 100 miljoen euro, inclusief 
een bijdrage van de Gemeenschap van ongeveer 559 miljoen euro;

7. is van mening dat het controle-/kwijtingsproces evenredig moet zijn aan de relatieve 
grootte van het totale budget van de agentschappen; merkt in het bijzonder op dat de 
middelen die de Europese Rekenkamer tot zijn beschikking heeft de afgelopen jaren niet 
evenredig zijn toegenomen met de uitbreiding van het aantal agentschappen;
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8. benadrukt nogmaals de wens die is uitgedrukt in paragraaf 7 van haar kwijtingsbesluiten 
inzake de agentschappen van 22 april 2008, dat de prestaties van de agentschappen 
regelmatig (en op ad-hocbasis) gecontroleerd dienen te worden door de Europese 
Rekenkamer of een andere onafhankelijke controlerende instantie; is van mening dat deze 
controle niet beperkt zou moeten worden tot traditionele elementen van financieel beheer 
en de correcte besteding van overheidsgeld, maar dat er ook zou moeten worden gelet op
administratieve efficiëntie en effectiviteit en dat een beoordeling van het financieel beheer 
van elk agentschap er deel van zou moeten uitmaken;

9. vraagt aandacht voor het binnenkort te verschijnen speciale verslag van de Europese
Rekenkamer over het solide financieel beheer van agentschappen, met speciale aandacht 
voor prestatiecontroles;

10. verzoekt de verantwoordelijke commissie dit speciale verslag in aanmerking te nemen
alvorens haar verslag in te dienen voor de plenaire vergadering;

11. doet de suggestie dat de volgende zaken moeten worden beschouwd door de voorgestelde 
interinstitutionele werkgroep voor het toekomstige bestuur van agentschappen:

 de noodzaak van een standaardaanpak voor de agentschappen met betrekking tot 
de presentatie van hun activiteiten gedurende het betreffende financiële jaar en van 
hun financiële stukken en verslagen inzake de begroting en het financieel beheer;

 een standaardeis voor alle directeuren van agentschappen om een 
betrouwbaarheidsverklaring op te stellen en te ondertekenen, zo nodig met 
voorbehouden;

 een geharmoniseerd model dat van toepassing is op alle agentschappen en
gelieerde organen, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen

 een jaarverslag gericht op een algemeen publiek over de activiteiten, 
werkzaamheden en prestaties van de instelling;

 financiële overzichten en een verslag over de uitvoering van de begroting;

 een activiteitenverslag naar het voorbeeld van de activiteitenverslagen van 
de directeuren-generaal van de Commissie;

 een betrouwbaarheidsverklaring ondertekend door de directeur van de 
instelling, samen met eventuele voorbehouden of opmerkingen die de 
directeur onder de aandacht van de kwijtingsautoriteit denkt te moeten 
brengen;

 de noodzaak om de beginselen te definiëren aan de hand waarvan kan worden 
bepaald of en zo ja, in welke mate agentschappen zouden moeten worden 
gefinancierd uit honoraria of betalingen.
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