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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise s názvem „Evropské agentury – cesta vpřed“ (KOM(2008)0135), 
které se obecně zabývá strategií budoucí úpravy institucionálních aspektů regulačních 
agentur, a záměr Komise znovu zahájit interinstitucionální dialog o budoucnosti agentur 
EU a jejich úloze ve správě a řízení Unie; považuje však tento příspěvek za poněkud 
opatrný a patrně i málo účinný, mají-li jednání přinést jednoznačné a konkrétní výsledky; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebyla vypracována obecná strategie vytváření 
agentur EU, zejména agentur uvedených v příloze I, které spadají do pravomoci Výboru 
pro průmysl, výzkum a energetiku; konstatuje, že nové agentury vznikají nesystematicky, 
což vede k nepřehledné směsici regulačních agentur, výkonných agentur a ostatních 
subjektů Společenství, přičemž se v každém jednotlivém případě jedná o agenturu či 
subjekt sui generis;

3. podtrhuje, že je třeba sjednotit všech 29 stávajících regulačních agentur a rovněž stanovit 
jasnou strategii pro vytváření nových agentur nebo jiných subjektů Společenství; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh rámcového nařízení, které stanoví jednoznačná horizontální 
pravidla pro jejich vytváření, strukturu, provoz, hodnocení a kontrolu;

4. trvá na tom, že před zřízením nové agentury nebo jiného subjektu Společenství musí být 
vždy povinně provedeno posouzení významu, hospodárnosti vynaložených prostředků 
a účinnosti a že musí být jednoznačně a nesporně zjištěno, že přenesení určitých úkolů
Komise na danou agenturu či daný subjekt Společenství bude přínosem;

5. doporučuje, aby byla v zájmu větší transparentnosti a kontroly upravena struktura všech 
rozpočtových položek, jež se týkají agentur a ostatních subjektů Společenství; navrhuje, 
aby byla zvážena myšlenka seskupit všechny rozpočtové položky do jednoho 
rozpočtového okruhu;

6. vyzývá Komisi, aby nejpozději do konce léta 2009 předložila výsledky svého 
horizontálního hodnocení agentur; žádá Komisi, aby navrhla měřítka pro vzájemné 
porovnávání zjištěných výsledků a aby stanovila jasná pravidla pro zrušení pověření 
agentur v případě jejich slabé výkonnosti.
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PŘÍLOHA

Regulační agentury

AGENTURA SÍDLO TRVÁNÍ AGENTURY ROZPOČET
Zdroj: KOM(2007)300

v mil. EUR

ZAMĚSTNANCI
Zdroj: KOM(2007)300

HLAVNÍ ÚKOLY HODNOCENÍ

ENISA
Evropská agentura pro bezpečnost 
sítí a informací

Heraklion
Řecko

14. 3. 2004 – 14. 3. 2009 PNR 2008: 8,1 2008: 44 – posílení schopnosti EU a 
členských států předcházet 
problémům v oblasti bezpečnosti 
sítí a informací, tyto problémy řešit 
a reagovat na ně

zpětné hodnocení: 
2007
hlavní odpovědnost 
za hodnocení nese: 
Komise

Evropský úřad pro dohled nad 
GNSS – GALILEO

bude 
stanoveno

bude stanoveno PNR 2008: 10,5 2008: 50 orgán vydávající licence pro plán 
koncese programu GALILEO
– vývoj evropského systému GNSS
– zajištění bezpečnosti a certifikace
– správa dohody o programu 
EGNOS

hlavní odpovědnost 
za hodnocení nese: 
Úřad

EECMA
Evropský úřad pro trh 
elektronických komunikací

(v jednání)

bude 
stanoveno

2009 – bude stanoveno bude stanoveno bude stanoveno návrh EK:
– důslednější regulace v EU 
– posílení spolupráce mezi 
vnitrostátními regulačními 
agenturami a Komisí
– vytvoření odborného střediska 
pro otázky regulace v souvislosti s 
analýzou trhu a poskytování služeb 
napříč Společenstvím 

bude stanoveno
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ACER
Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů

(v jednání)

bude 
stanoveno

2009 – bude stanoveno bude stanoveno bude stanoveno návrh EK:
– přezkum „případ od případu“ 
rozhodnutí vydaných vnitrostátními 
regulačními orgány v 
přeshraničních otázkách a zajištění 
dostatečné míry spolupráce mezi 
provozovateli sítí

bude stanoveno
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Výkonné agentury

AGENTURA SÍDLO TRVÁNÍ AGENTURY ROZPOČET
Zdroj: KOM(2007)300

v mil. EUR

ZAMĚSTNANCI
Zdroj: KOM(2007)300

HLAVNÍ ÚKOLY HODNOCENÍ

EACI
Výkonná agentura pro 
konkurenceschopnost a inovace

Brusel
Belgie

1. 1. 2003 – 31. 12. 2015 v rámci celkového rozpočtu: 9,9 
v rámci mechanismu 
financování Marco Polo: 0,8

pracovní místa schválená 
v rozpočtu Společenství: 
36

– řízení programu Inteligentní 
energie pro Evropu (IEE)
– řízení iniciativy Eco-
innovation, sítě Enterprise Europe 
Network a programu Marco Polo

--

ERC
Výkonná agentura Evropské rady pro 
výzkum 

Brusel
Belgie

1. 1. 2008 – 31. 12. 2017 2008: 19,9 
2009: 35,6
Celkem 7. RP: 231,3

2008: 220
2013: 389

– evropský subjekt pro 
financování vytvořený za účelem 
podpory hraničního výzkumu 
řízeného investory 

--

REA
Výkonná agentura pro výzkum při 
Evropské Komisi 

Brusel
Belgie

1. 1. 2008 – 31. 12. 2017 2008: 14,6
2009: 35,2
Celkem 7. RP: 251,8

2008: 274
2013: 558

– řízení velké části 7. rámcového 
programu pro výzkum, 
technologický rozvoj a 
demonstraci (7. RP) 

--
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Ostatní subjekty Společenství

AGENTURA SÍDLO TRVÁNÍ 
AGENTURY

ROZPOČET
v mil. EUR

ZAMĚSTNANCI
Zdroj: KOM(2007)300

HLAVNÍ ÚKOLY HODNOCE
NÍ

EIT
Evropský inovační a technologický 
institut

bude 
rozhodnuto 
mezi 
Rakouskem, 
Maďarskem a 
Polskem

zahájení provozu 
plánováno na 
2. polovinu roku 2008

financování ze zdrojů 
Společenství: 308,7

bude tvořen několika 
znalostními a inovačními 
komunitami a centrální 
správou s cca 60 
pracovníky

– urychlení šíření znalostí s 
cílem podpořit inovaci
– podpora vytváření 
dominového efektu ve 
výzkumu a nových 
výzkumných projektů

--

JTIs
Společné technologické iniciativy
– FCH
– Clean Sky
– IMI
– ENIAC
– ARTEMIS
– GMES

v závislosti 
na JTI

 v závislosti na JTI v závislosti na JTI v závislosti na JTI – dlouhodobá partnerství 
veřejného a soukromého 
sektoru
– podpora rozsáhlých 
nadnárodních výzkumných 
činností v oblastech prvořadého 
zájmu pro průmyslovou 
konkurenceschopnost Evropy a 
v otázkách značného 
společenského významu 

--

JU ITER
Společný evropský podnik pro ITER a 
rozvoj energie z jaderné syntézy 

Barcelona
Španělsko

zahájení: 19. 4. 2007 9 653, z toho příspěvek 
Euratomu 7 649 

2008: 145 pracovních 
míst (60 stálých a 85 na 
dobu určitou)

– podpora projektů k urychlení 
rozvoje jaderné syntézy jako 
čistého a udržitelného zdroje 
energie

--

JU SESAR 
Řízení letového provozu

Brusel
Belgie

Příspěvek EU: 700 2008: plánováno 23 
pracovních míst

– vytvoření systému pro řízení 
letového provozu nové 
generace, který zajistí
bezpečnost a plynulost letecké 
dopravy ve světě v příštích 30 
letech

--
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