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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 EU te heropenen;

2. gelooft dat indien de regelgevende agentschappen een legitieme rol binnen de EU willen 
spelen, zij zullen moeten opereren binnen een kader met onder andere een helder mandaat 
en een efficiënte administratieve en uitvoerende structuur;

3. sluit zich volledig aan bij de bezorgdheid van de Commissie dat bij afwezigheid van een 
helder kader en duidelijk omschreven mandaten, regelgevende agentschappen zich zouden 
kunnen begeven op terreinen die eerder tot de beleidsvorming in de EU behoren; 

4. herhaalt dat alle agentschappen een ware democratische verantwoordingsplicht ten 
opzichte van de EU-instellingen moeten hebben, moeten worden opgezet met respect voor 
de uitspraak in de zaak Meroni1 en te allen tijde moeten opereren op basis van respect 
voor de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid;

5. betwijfelt de noodzaak van het instellen van regelgevende agentschappen op terreinen die 
al binnen het werkterrein van nationale of onafhankelijke regelgevende agentschappen 
vallen; gelooft eerder dat er middelen moeten worden gereserveerd voor het versterken 
van de nationale organen en dat er in het kader van netwerkstructuren of communautaire 
fora overleg en uitwisseling van goede praktijkvormen moeten plaatsvinden;

6. steunt het besluit van de Commissie om geen nieuwe regelgevende agentschappen voor te 
stellen voordat hiervan een evaluatie is verricht; betwist echter wel het besluit om door te 
gaan met het voorstel op het vlak van energie en telecommunicatie zolang de rol, de 
structuur, het mandaat, de verantwoordingsplicht, de legitimiteit en de transparantie van 
regelgevende agentschappen nog onderdeel van discussie zijn;

7. herhaalt de oproep van zowel de Commissie als het Parlement in het ontwerp van 2005 
voor een Interinstitutioneel Akkoord om de vaststelling van de zetel van een agentschap 
op te nemen in het basisbesluit.

                                               
1 Zaak 9/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA tegen Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal [1957/58], jurisprudentie 133.
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