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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία 
προς το μέλλον» (COM(2008)0135) σχετικά με μια στρατηγική για τη μελλοντική 
διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών, εν γένει, και την 
πρόθεσή της να εκκινήσει εκ νέου τον διοργανικό διάλογο για το μέλλον των 
οργανισμών της ΕΕ και του ρόλου τους στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση· θεωρεί, 
εντούτοις, ότι η συμβολή αυτή είναι επιφυλακτική και ενδεχομένως 
αναποτελεσματική όσον αφορά την επίτευξη σαφών και συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων από τη συζήτηση·

2. λυπάται για την απουσία μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία οργανισμών της 
ΕΕ, ιδίως όσων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, οι οποίοι εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας· σημειώνει ότι 
δημιουργούνται νέοι οργανισμοί σε μεμονωμένη βάση, οδηγώντας σε ένα μη 
διαφανές συνονθύλευμα ρυθμιστικών οργανισμών, εκτελεστικών οργανισμών και 
άλλων κοινοτικών οργάνων, καθένα από τα οποία αποτελεί μια οντότητα ειδικής 
φύσεως·

3. τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης των 29 ρυθμιστικών οργανισμών, καθώς και την 
ανάγκη επιδίωξης μιας σαφούς στρατηγικής για νέους οργανισμούς ή άλλα κοινοτικά
όργανα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το 
οποίο θα θεσπίζει σαφείς, οριζόντιους κανόνες για τη δημιουργία, τη δομή, τη 
λειτουργία, την αξιολόγηση και τον έλεγχό τους·

4. επιμένει ότι είναι αναγκαία η συστηματική εκπόνηση μιας υποχρεωτική μελέτης 
εκτίμησης των επιπτώσεων η οποία θα καλύπτει τη συνάφεια, την οικονομική 
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, πριν από την σύσταση νέου οργανισμού 
ή άλλου κοινοτικού οργάνου, και ότι η σύσταση του νέου οργανισμού ή του άλλου 
κοινοτικού οργάνου εξαρτάται από την σαφή και αναμφίβολη απόδειξη ότι υπάρχει 
προστιθέμενη αξία στην εκχώρηση συγκεκριμένων καθηκόντων της Επιτροπής σε
έναν νέο οργανισμό ή άλλο κοινοτικό όργανο·

5. προτείνει την αναδιάρθρωση όλων των γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν 
τους οργανισμούς και άλλα κοινοτικά όργανα προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια 
και ο έλεγχος· προτείνει την αξιολόγηση της ιδέας για συγκέντρωση όλων των εν 
λόγω γραμμών του προϋπολογισμού σε ενιαίο κονδύλιο προϋπολογισμού·

6. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της οριζόντιας αξιολόγησής της 
για τους οργανισμούς έως το τέλος του καλοκαιριού του 2009 το αργότερο· ζητεί από 
την Επιτροπή να προσδιορίσει κριτήρια αναφοράς προκειμένου να συγκρίνει τα εν 
λόγω αποτελέσματα και να θέσει σαφείς κανόνες για την λήξη της εντολής 
οργανισμών σε περίπτωση κακής λειτουργίας.



PE407.917v02-00 4/7 AD\735023EL.doc

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ρυθμιστικοί οργανισμοί

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πηγή: COM(2007)300

σε εκατ. ευρώ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πηγή: COM(2007)300

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ENISA
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών

Ηράκλειο, 
Ελλάδα

14. 3. 2004 - 14. 3. 2009 ΠΣΠ 2008: 8,1 2008: 44 - Ενισχύει τη δυνατότητα της ΕΕ 
και των κρατών μελών για την 
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την 
ανταπόκριση σε προβλήματα 
δικτύων και ασφάλειας 
πληροφοριών

Αναδρομική 
αξιολόγηση: 2007
Κύριος υπεύθυνος 
αξιολόγησης: Η 
Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του 
Παγκόσμιου Δορυφορικού 
Συστήματος Πλοήγησης 
GALILEO

Δεν έχει 
προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί ΠΣΠ 2008: 10,5 2008: 50 - Αρχή χορήγησης άδειας για το 
σχέδιο εκχώρησης του GALILEO
- Υλοποίηση του ευρωπαϊκού 
συστήματος GNSS
- Εξασφαλίζει ασφάλεια και 
πιστοποίηση
-Διαχείριση της συμφωνίας EGNOS 

Κύριος υπεύθυνος 
αξιολόγησης: Η 
αρχή

EECMA
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

(υπό εξέταση)

Δεν έχει 
προσδιοριστεί

2009 - δεν έχει 
προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί Δεν έχει προσδιοριστεί Πρόταση της Επιτροπής:
- Βελτίωση της συνοχής των 
κανονιστικών ρυθμίσεων στην ΕΕ
- Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των ΕΡΑ και της Επιτροπής
- Δημιουργία ενός κέντρου 
εμπειρογνωμοσύνης για 
κανονιστικά ζητήματα που 
συνδέονται με την ανάλυση της 
αγοράς και την παροχή 
διακοινοτικών υπηρεσιών 

Δεν έχει 
προσδιοριστεί
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ACER
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

(υπό εξέταση)

Δεν έχει 
προσδιοριστεί

2009 - δεν έχει 
προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί Δεν έχει προσδιοριστεί Πρόταση της Επιτροπής:
- αναθεώρηση σε «μεμονωμένη 
βάση» των αποφάσεων που έχουν 
ληφθεί από εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σε διασυνοριακά θέματα και 
εξασφάλιση επαρκούς συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων διαχείρισης 
δικτύων

Δεν έχει 
προσδιοριστεί

Εκτελεστικοί οργανισμοί

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πηγή: COM(2007)300

σε εκατ. ευρώ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πηγή: COM(2007)300

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΣΗ

EACI
Εκτελεστικός Οργανισμός για την 
Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία

Βρυξέλλες, 
Βέλγιο

1. 1. 2003 - 31. 12. 2015 Από τον γενικό προϋπολογισμό: 
9,9 
Από το πρόγραμμα Marco Polo: 
0,8

Εγκεκριμένες θέσεις στο 
πλαίσιο του κοινοτικού 
προϋπολογισμού: 36

- Διαχείριση του προγράμματος 
Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη (IEE)
- Διαχείριση της πρωτοβουλίας 
Οικολογική Καινοτομία και του 
Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού 
Δικτύου και του προγράμματος 
Marco Polo

--

ERC
Εκτελεστικός Οργανισμός του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ΕΣΕ) 

Βρυξέλλες, 
Βέλγιο

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

2008: 220
2013: 389

- Ευρωπαϊκό όργανο 
χρηματοδότησης με στόχο την 
υποστήριξη έρευνας αιχμής με 
πρωτοβουλία των ίδιων των 
επενδυτών

--

REA
Eκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βρυξέλλες, 
Βέλγιο

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 14.6
2009: 35,2
Συνολικά 7 PC: 251,8

2008: 274
2013: 558

- Διαχείριση μεγάλου μέρους του 
7ου Προγράμματος Πλαισίου 
Δράσεων Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Επίδειξης (ΠΠ7) 

--
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Άλλα κοινοτικά όργανα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός
σε εκατ. ευρώ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πηγή: COM(2007)300

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ
Η

EIT
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας

Θα 
προσδιοριστεί 
μεταξύ 
Αυστρίας, 
Ουγγαρίας και 
Πολωνίας

Προγραμματιζόμενη 
έναρξη το 2ο μισό του 
2008

Κοινοτική χρηματοδότηση: 
308,7

Θα αποτελείται από 
πολλές Κοινότητες 
Γνώσης και Καινοτομίας
(KICs) και μια κεντρική 
διοίκηση περίπου 60 
ατόμων

- Επιτάχυνση της μετάδοσης 
της γνώσης για την ενίσχυση 
της καινοτομίας
- Προώθηση της δημιουργίας 
οφελών και της σύστασης νέων 
επιχειρήσεων στον τομέα της 
έρευνας

--

ΚΤΠ
Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες
- ΚΚΥ
- Clean Sky
- ΠΚΦ
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

Εξαρτάται από 
τις ΚΤΠ

Εξαρτάται από τις 
ΚΤΠ

Εξαρτάται από τις ΚΤΠ Εξαρτάται από τις ΚΤΠ - Μακροπρόθεσμες συμπράξεις 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα
- Υποστήριξη μεγάλης 
κλίμακας πολυεθνικών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων 
σε τομείς σημαντικού 
ενδιαφέροντος  για την 
ευρωπαϊκή βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα και 
ζητήματα υψηλής κοινωνικής 
συνάφειας. 

--

Κοινή επιχείρηση ITER
Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για 
τον ITER & την Ανάπτυξη της 
Πυρηνικής Σύντηξης 

Βαρκελώνη, 
Ισπανία

Έναρξη: 19. 4. 2007 9 653 με συνεισφορά 7 649 
από την Ευρατόμ 

2008: 145 θέσεις (60 
μόνιμες και 85 
προσωρινές)

- Υποστηρίζει έργα για την 
επίσπευση της ανάπτυξης της 
πυρηνικής σύντηξης ως 
καθαρής και ανανεώσιμης 
ενέργειας

--

Κοινή Επιχείρηση SESAR 
Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας

Βρυξέλλες, 
Βέλγιο

Συνεισφορά της ΕΕ: 700 2008: 23 
προγραμματιζόμενες 
θέσεις

- Υλοποίηση του συστήματος 
νέας γενιάς για τη διαχείριση 
της εναέριας κυκλοφορίας, το 
οποίο μπορεί να διασφαλίσει 
την ασφάλεια και την ελεύθερη 
ροή των αεροπορικών 
μεταφορών για τα επόμενα 30 
χρόνια.

--
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