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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Европейските агенции – Пътят 
напред”(COM(2008)0135) относно стратегия за бъдещото уреждане на 
институционалните аспекти на регулаторните агенции, като цяло, и нейното 
намерение да започне отново междуинституционален диалог относно бъдещето на 
агенциите на ЕС и тяхната роля в европейското управление; въпреки това счита, че 
този принос е плах и е възможно да се окаже неефективен по отношение на 
постигането на ясен и реален резултат от обсъждането; 

2. изразява съжаление относно липсата на обща стратегия относно създаването на 
агенции на ЕС, в частност изброените в Приложение І, които попадат в 
компетенциите на комисията по промишленост, изследвания и енергетика; 
отбелязва, че нови агенции се създават за всеки отделен случай, което води до 
непрозрачна разнородна мозайка от регулаторни агенции, изпълнителни агенции и 
други органи на Общността, като всяка агенция и всеки орган са изградени по свой 
собствен модел;

3. подчертава необходимостта от хармонизиране на всичките съществуващи 29 
агенции, както и от изготвяне на ясна стратегия за нови агенции или други органи 
на Общността; призовава Комисията да представи предложение за рамков 
регламент, който установява ясни хоризонтални правила за тяхното създаване, 
структура, дейност, оценка и контрол;

4. настоява, преди създаването на нова агенция или друг орган на Общността 
систематично да се извършва задължителна оценка на въздействието, включваща 
оценка на уместността, ефективността от гледна точка на разходите и 
ефикасността, и създаването на нова агенция или друг орган на Общността да се 
постави в зависимост от ясно и недвусмислено заключение, че делегирането на 
определени задачи на Комисията на такава нова агенция или друг орган на 
Общността ще създаде добавена стойност;

5. предлага преструктуриране на всички бюджетни редове, касаещи агенции и други 
органи на Общността, с цел повишаване на прозрачността и контрола; предлага да 
се разгледа идеята за обединяване на всичките въпросни бюджетни редове в една 
бюджетна функция; 

6. призовава Комисията да представи резултатите от своята хоризонтална оценка на 
агенциите най-късно до края на лятото на 2009 г.; изисква от Комисията да създаде 
показатели за сравняване на тези резултати и да утвърди ясни правила за 
прекратяване на мандата на агенции в случай на слаби резултати.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулаторни агенции

АГЕНЦИЯ СЕДАЛИЩЕ МАНДАТ НА 
АГЕНЦИЯТА

БЮДЖЕТ
Източник: COM(2007)300

в милиони евро

ПЕРСОНАЛ
Източник: COM(2007)300

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ОЦЕНКА

ENISA
Европейска агенция за 
мрежова и информационна 
сигурност

Хераклион
Гърция

14. 03. 2004 г. - 14. 03. 
2009 г.

ППБ 2008: 8.1 2008: 44 - Увеличава възможностите 
на ЕС и държавите-членки за 
предотвратяване, 
разглеждане и разрешаване 
на проблемите на мрежовата 
и информационната 
сигурност

Ретроспект
ивна 
оценка:
2007 Главен 
отговарящ 
за оценката:
Комисията

Европейски надзорен орган 
на глобалната навигационна 
спътникова система 
"Галилео"

предстои да 
бъде определено

предстои да бъде 
определен

ППБ 2008: 10.5 2008: 50 Лицензиращ орган за схемата 
за концесия на програма 
"Галилео"
- Развива европейската 
система  ГНСС
- осигурява безопасност и 
сертифициране
- управлява споразумението 
EGNOS

Главен 
отговарящ 
за оценката:
Органът

EECMA
Европейски орган за пазара 
на електронни съобщения

(подложен на обсъждане)

предстои да 
бъде определено

2009 г. - предстои да 
бъде определен

предстои да бъде определен предстои да бъде 
определен

Предложение на ЕК:
- Подобряване на 
съответствието на 
регулирането в ЕС
- Укрепване на 
сътрудничеството между 
националните регулаторни 
органи и Комисията
- A14 Създаване на център на 
експертно мнение за 
регулаторни въпроси, 
свързани с анализа на пазара 
и предоставянето на  
презгранични общностни 

предстои да 
бъде взето 
решение
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услуги
ACER
Агенция за сътрудничество 
между енергийните 
регулатори

(подложена на обсъждане)

предстои да 
бъде определено

2009 г. - предстои да 
бъде определен

предстои да бъде определен предстои да бъде 
определен

Предложение на ЕК:
- Преразглежда, отделно за 
всеки случай, решения, взети 
от националните регулаторни 
органи по трансгранични 
въпроси и гарантира, че 
между мрежовите оператори 
е налице сътрудничество в 
достатъчна степен

предстои да 
бъде взето 
решение

Изпълнителни агенции

АГЕНЦИЯ СЕДАЛИЩЕ МАНДАТ НА 
АГЕНЦИЯТА

БЮДЖЕТ
Източник: COM(2007)300

в милиони евро

ПЕРСОНАЛ
Източник: COM(2007)300

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ОЦЕНКА

EACI
Изпълнителна агенция за 
конкурентоспособност и 
иновации

Брюксел
Белгия

01. 01. 2003 г. - 31. 12. 
2015 г.

В рамките на общия бюджет:
9.9 В рамките на програмата 
"Марко Поло": 0.8

Длъжности, одобрени 
съгласно бюджета на 
Общността: 36

- Управлява Програма ИЕЕ 
(Интелигентна енергия -
Европа)
- Също така управлява 
инициативата в областта на 
екологичните иновации и 
мрежата Enterprise Europe, 
както и програмата "Марко 
Поло"

--

ERC
Изпълнителна агенция на 
Европейския съвет за научни 
изследвания

Брюксел
Белгия

01. 01. 2008 г. - 31. 12. 
2017 г.

2008: 19.9
2009: 35.6
Общо 7ма PП: 231,3

2008 г.: 220
2013 г.: 389

- Европейски финансиращ 
орган, създаден с цел 
подкрепа на  управлявани от 
инвеститори гранични 
изследвания

--

REA
Изпълнителна агенция за 
научни изследвания на 
Европейската комисия

Брюксел
Белгия

01. 01. 2008 г. - 31. 12. 
2017 г.

2008: 14.6
2009: 35.2
Общо 7ма PП: 251,8

2008 г.: 274
2013 г.: 558

- Управлява значителна част 
от Седмата рамкова програма 
за научни изследвания, 
технологично развитие и 
демонстрационни дейности 
(РП7)

--
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Други органи на Общността

АГЕНЦИЯ СЕДАЛИЩЕ МАНДАТ НА 
АГЕНЦИЯТА

БЮДЖЕТ 
в милиони евро

ПЕРСОНАЛ
Източник: COM(2007)300

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ОЦЕНКА

ЕИТ
Европейски институт за 
иновации и технологии

предстои да 
бъде взето 
решение за 
избор между 
Австрия, 
Унгария и 
Полша

началото на 
дейността е 
предвидено за 
втората половина на 
2008 г.

Финансиране от 
Общността: 308.7

Ще се състои от няколко 
общности на познания и 
новаторство (ОПН) и 
централно управление от 
около 60 човека

- ускоряване на трансфера на 
знания с цел подпомагане на 
иновациите
- насърчаване на създаването 
на отделни изследователски 
предприятия и  нови 
предприятия  

--

СТИ
Съвместни технологични 
инициативи
- ГКВ
- "Чисто небе"
- ИИЛ
- ENIAC
- ARTEMIS
- ГМОСС

В зависимост 
от СТИ

В зависимост от 
СТИ

В зависимост от СТИ В зависимост от СТИ - дългосрочни публично-частни 
партньорства
- подкрепа за широкомащабни 
международни изследователски 
дейности в области от 
значителен интерес за 
европейската индустриална 
конкурентоспособност и 
въпроси от важно обществено 
значение

--

СИ ITER
Европейско съвместно 
предприятие за „ITER“ и 
развитие на термоядрената 
енергия

Барселона
Испания

начало на 
дейността: 19. 04. 
2007 г.

9 653 с участие на Евратом 
в размер на 7 649

2008 г.: 145 длъжности (60 
постоянни и 85 временни)

- подкрепя проекти за  
ускоряване на разработването 
на термоядрения синтез като 
чиста и устойчива енергия

--

СИ SESAR
Управление на въздушното 
движение

Брюксел
Белгия

Участие на ЕС: 700 2008 г.: предвидени са 23 
длъжности

- разработва системата за 
управление на въздушното 
движение от ново поколение, 
способна да гарантира 
безопасността и гладкото 
осъществяване на въздушния 
транспорт в световен мащаб в 
следващите 30 години

--
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