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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 anser att tillsynsmyndigheterna måste ingå i ett ramverk med ett klart 
mandat och en effektiv administrativ och verkställande struktur för att de ska kunna spela 
en legitim roll i EU.

3. Europaparlamentet delar kommissionens oro över att tillsynsmyndigheterna kan börja 
agera på områden som egentligen tillhör de politiska instanserna inom EU om de inte har 
en tydlig struktur och ett klart mandat.

4. Europaparlamentet upprepar att alla myndigheter måste ha verklig demokratisk 
ansvarighet gentemot EU-institutionerna, inrättas i enlighet med Meroni-domen1 och alltid 
följa subsidaritets- och proportionalitetsprinciperna.

5. Europaparlamentet ifrågasätter om det finns ett behov av att inrätta tillsynsmyndigheter på 
de områden som redan täcks av nationella eller fristående tillsynsmyndigheter. 
Parlamentet anser snarare att man borde satsa resurser på att förstärka de nationella 
organen och att samråd och utbyte av bästa praxis borde äga rum inom nätverk eller 
gemenskapsforum.

6. Europaparlamentet stöder kommissionens beslut att inte föreslå några nya 
tillsynsmyndigheter förrän man gjort en utvärdering av frågan. Parlamentet ifrågasätter 
emellertid beslutet om att gå vidare med förslaget inom områdena energi och 
telekommunikation samtidigt som tillsynsmyndigheternas roll, struktur, ansvarighet, 
legitimitet och öppenhet ifrågasätts.

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

                                               
1 Mål 9/56 mellan företaget Meroni och Europeiska kol- och stålgemenskapens höga myndighet [1957/58] 
REG 133.
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