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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse "Europæiske agenturer - vejen frem" 
(KOM(2008)0135) om en strategi for den fremtidige regulering af de institutionelle 
aspekter ved de europæiske reguleringsagenturer generelt og over Kommissionens planer 
om at genoptage en interinstitutionel dialog om EU-agenturernes fremtid og rolle i EU's 
forvaltning; mener dog, at dette oplæg er forsigtigt formuleret og muligvis ikke vil føre til 
et klart og konkret resultat af drøftelserne;

2. beklager, at der mangler en generel strategi for oprettelsen af EU-agenturer, navnlig dem 
der er anført i bilag I og henhører under Udvalget om Industri, Forskning og Energi;
bemærker, at der oprettes nye agenturer i det ene tilfælde efter det andet, hvilket resulterer 
i en uoverskuelig blanding af forskellige reguleringsagenturer, forvaltningsagenturer og 
andre fællesskabsorganer, som hver især har karakter af en unik konstruktion;

3. understreger, at der må gælde ensartede retningslinjer for de 29 eksisterende 
reguleringsagenturer og andre fællesskabsorganer, og at der må udformes en klar strategi 
for nye agenturer eller fællesskabsorganer; opfordrer Kommissionen til at udarbejde et 
forslag til rammeforordning, som fastlægger klare, horisontale regler for oprettelse, 
struktur, drift, evaluering og kontrol;

4. »kræver, at der systematisk gennemføres en obligatorisk konsekvensanalyse vedrørende 
relevans, omkostningseffektivitet og nyttevirkning, før der oprettes nye agenturer eller 
andre fællesskabsorganer, og at oprettelsen af et nyt agentur eller andet fællesskabsorgan 
er betinget af, at der er en merværdi forbundet med at uddelegere visse af Kommissionens 
opgaver til et sådant agentur eller fællesskabsorgan; 

5. foreslår at omstrukturere alle budgetposter vedrørende agenturer og andre 
fællesskabsorganer for at fremme gennemsigtighed og kontrol; foreslår, at ideen om at 
samle alle de pågældende budgetposter under ét tages op til overvejelse;

6. opfordrer Kommissionen til at forelægge resultaterne af dens horisontale evaluering af 

agenturer inden udgangen af sommeren 2009;» anmoder Kommissionen om at opstille 
benchmarks med henblik på at sammenligne disse resultater og fastsætte klare regler for 
annullering af disse organers mandat i tilfælde af en mangelfuld indsats.
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BILAG

Reguleringsagentur

AGENTUR SÆDE AGENTURPERIODE BUDGET
Kilde: KOM 

(2007)0300 i mio. 
EUR

PERSONALE
Kilde: KOM 
(2007)0300

HOVEDOPGAVER EVALUERING

Det Europæiske Agentur for 
Net- og 
Informationssikkerhed 
(ENISA)

Heraklion
GR

14. 3. 2004 - 14. 3. 2009 FBF 2008: 8,1 2008: 44 - Styrke EU's og medlemsstaternes 
forudsætninger for at forhindre, afhjælpe og 
reagere på problemer vedrørende net- og 
informationssikkerhed

Retrospektiv evaluering: 

»2007
Hovedansvarlig for 

evalueringen:«
Kommissionen

Den Europæiske GNSS-
Tilsynsmyndighed (Galileo)

Endnu 
ikke 
fastlagt

Endnu ikke fastlagt FBF 2008: 10,5 2008: 50 Koncessionsmyndigheden for GALILEO's 
koncessionsplaner:
- Udvikle det europæiske system GNSS
- Varetage sikkerhed og certificering
- Forvalte EGNOS-programmet

Hovedansvarlig for 
evalueringen:
Tilsynsmyndigheden

En europæisk myndighed for 
markedet for elektronisk 
kommunikation (EECMA)

(under overvejelse)

Endnu 
ikke 
fastlagt

2009 - endnu ikke 
fastlagt

Endnu ikke 
fastlagt

Endnu ikke 
fastlagt

EU-forslag:
- Forbedre ensartethed i lovgivningen i EU
- Styrket samarbejdet mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen
- Ftablering af et ekspertisecenter for 
reguleringsmæssige spørgsmål vedrørende 
markedsanalyse og udbydelse af 
tværeuropæiske tjenester

Endnu ikke fastlagt
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Agenturet for samarbejde 
mellem energimyndigheder 
(ACER)

(under overvejelse)

Endnu 
ikke 
fastlagt

2009 - endnu ikke 
fastlagt

Endnu ikke 
fastlagt

Endnu ikke 
fastlagt

EU-forslag:
- Gennemgang sag for sag af beslutninger 
truffet af nationale reguleringsmyndigheder i 
grænseoverskridende spørgsmål og sikring af 
tilstrækkeligt samarbejde mellem 
netværksoperatører

Endnu ikke fastlagt

Forvaltningsagenturer

AGENTUR SÆDE AGENTURPERIODE BUDGET
Kilde: KOM (2007)0300

i mio. EUR

PERSONALE
Kilde: KOM (2007)0300

HOVEDOPGAVER EVALUERING

Forvaltningsorganet for 
Konkurrenceevne og 
Innovation (EACI)

Bruxelles
BE

1. 1. 2003 - 31. 12. 2015 Under det almindelige 

budget:»9,9

Under Marco Polo:«
0,8

Godkendte 
stillinger under 
fællesskabsbudgette
t: 36

- Forvalte programmet 
Intelligent Energi for Europa 
(IEE)
- Forvalte 
økoinnovationsinitiativet, 
Enterprise Europe-netværket 
og Marco Polo-programmet

--

Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Forskningsråd 
(ERC)

Bruxelles
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 19,9
2009: 35,6
I alt 7 PC:  231,3

2008: 220
2013: 389

- EU-finansieret organ, som 
er oprettet for at støtte 
investordrevet 
frontlinjeforskning

--

Forvaltningsorganet for 
Forskning (REA)

Bruxelles
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 14,6
2009: 35,2
I alt 7 PC: 251,8

2008: 274
2013: 558

- Forvalte en stor del af EU's 
syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration 
(FP7)

--
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Andre fællesskabsinstanser

AGENTUR SÆDE AGENTURPERIOD
E »BUDGET

i mio. EUR«
PERSONALE

Kilde: KOM (2007)0300
HOVEDOPGAV

ER
EVALUERIN

G

Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi (EIT)

Endnu ikke 
fastlagt 
mellem 
Østrig, 
Ungarn og 
Polen

Start planlagt 2. halvår 
2008

EU-midler 308,7 Vil bestå af flere videns-
og 
innovationsfællesskaber 
(VIF'er) og en 
centraladministration på 
omkring 60 mennesker

- Fremskynde 
videnformidling for at 
fremme innovation
-  Opmuntre til 
oprettelsen af 
forskningsrelateret 
"spin-offs" og 
iværksættelse

--

Fælles teknologiinitiativer (FTI'er)
- FCH
- Clean Sky
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

Afhængig af 
FTI'en

Afhængig af FTI'en Afhængig af FTI'en Afhængig af FTI'en - Langsigtede 
offentlige-private 
partnerskaber
- Støtte omfattende 
multinationale 
forskningsaktiviteter 
inden for områder af 
stor interesse for 
Europas industrielle 
konkurrenceevne og 
spørgsmål af stor 
samfundsmæssig 
relevans

--

Det europæiske fællesforetagende for 
ITER og fusionsenergiudvikling (JU 
ITER)

Barcelona
ES

Start: 19. 4. 2007 9653 med et bidrag på 7649 
fra Euratom

2008: 145 stillinger (60 
faste og 85 midlertidige)

- Støtte projekter for at 
fremskynde 
udviklingen af fusion 
som ren og vedvarende 
energi

--
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Det europæiske 
lufttrafikstyringssystem (JU SESAR)

Bruxelles
BE

EU's bidrag: 700 2008: 23 stillinger 
påtænkes

- Udvikle en ny 
generation af 
lufttrafikstyringssyste
mer, som kan sikre, at 
flytrafikken fungerer 
sikkert og glidende 
over hele verden de 
næste 30 år.

--
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RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET
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