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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 europæiske 
reguleringsorganer gik i stå på rådsniveau; hilser Kommissionens initiativ til at genåbne 
debatten om agenturernes rolle i EU-forvaltningens struktur velkommen;

2. mener, at hvis reguleringsorganer skal have en legitim rolle i EU, må de fungere i 
overensstemmelse med en ramme, der inkorporerer et klart mandat og en effektiv 
administrativ og udøvende struktur;

3. deler Kommissionens bekymring for, at manglen på en klar ramme og klart definerede 
mandater kan medføre risiko for, at reguleringsorganer træder ind på for EU's 
politikudviklende organers ansvarsområder; 

4. gentager, at alle agenturer på fuld demokratisk vis skal stå til ansvar over for EU's 
institutioner, skal være oprettet med respekt for Meroni-dommen1, og til enhver tid skal 
respektere nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

5. sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at oprette reguleringsorganer på områder, 
der allerede er dækket af nationale eller uafhængige reguleringsorganer; mener, at 
ressourcerne i stedet skal bruges på at styrke nationale organer, og at samråd og 
udveksling af bedste praksis skal finde sted inden for rammerne af netværksstrukturer 
eller fællesskabsfora;

6. støtter Kommissionens beslutning om ikke at foreslå nye reguleringsorganer, inden en 
færdig evaluering foreligger; sætter dog spørgsmålstegn ved beslutningen om at gå videre 
med forslaget på energi- og teleområdet, mens der sættes spørgsmålstegn ved 
reguleringsorganernes rolle, struktur, mandat, ansvarlighed, legitimitet og 
gennemsigtighed;

7. gentager Kommissionens og Parlamentets opfordring i udkastet fra 2005 til en 
interinstitutionel aftale til at inkorporere beslutningen om et agenturs hjemsted i 
basisretsakten.

                                               
1 Sag 9-56 Meroni mod Den Høje Myndighed [1957/58] saml. 133
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