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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää komission tiedonantoa "Euroopan unionin virastot – tulevaisuuden näkymiä" 
(KOM(2008)0135) strategiasta sääntelyvirastojen institutionaalisten näkökohtien 
ratkaisemiseksi tulevaisuudessa kaiken kaikkiaan myönteisenä sekä pitää myönteisenä 
sen aikomusta käynnistää uudelleen toimielinten välinen vuoropuhelu EU:n virastojen 
tulevaisuudesta ja niiden asemasta eurooppalaisessa hallintotavassa; pitää kuitenkin tätä 
panosta riittämättömänä ja tehottomana tapana saada tästä keskustelusta selkeä ja 
konkreettinen tulos;

2. pitää valitettavana, että EU:n virastojen ja etenkään liitteessä I lueteltujen teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan vastuualaan kuuluvien virastojen perustamista varten ei 
ole yleistä strategiaa; toteaa, että uusia virastoja luodaan tapauskohtaisesti, minkä vuoksi 
sui generis -pohjalta perustettavat sääntelyvirastot, toimeenpanovirastot ja muut yhteisön 
elimet muodostavat läpinäkymättömän ja hajanaisen kokonaisuuden;

3. korostaa, että on tarpeen yhdenmukaistaa kaikki olemassa olevat 29 sääntelyvirastoa ja
laatia selkeä strategia uusia virastoja ja muita yhteisön elimiä varten; kehottaa komissiota 
laatimaan ehdotuksen puiteasetukseksi, jossa vahvistetaan selvät horisontaaliset säännöt 
niiden perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa varten;

4. edellyttää, että on toteutettava järjestelmällisesti pakollinen vaikutustenarviointi, joka 
kattaa merkityksellisyyden, kustannustehokkuuden ja tehokkuuden ja että tällaisen uuden 
erillisviraston tai muun yhteisön elimen perustamisen edellytyksenä on selkeä ja 
yksiselitteinen havainto, että tiettyjen komission tehtävien siirtämisestä erillisvirastolle tai 
muulle yhteisön elimelle saadaan lisäarvoa;

5. ehdottaa, että kaikki virastoja ja muita yhteisön elimiä koskevien budjettikohtien rakenne 
muutetaan avoimuuden ja valvonnan tehostamiseksi; ehdottaa, että arvioidaan ajatusta 
kaikkien asianomaisten budjettikohtien ryhmittämisestä yhteen budjettikohtaan;

6. kehottaa komissiota esittämään virastoja koskevan horisontaalisen arviointinsa tulokset 
viimeistään kesän 2009 loppuun mennessä; pyytää komissiota laatimaan tulosten 
vertailua varten viitearvoja ja vahvistamaan selvät säännöt sellaisen erillisviraston 
lopettamista varten, jonka tulokset ovat heikot.
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LIITE

Sääntelyvirastot

VIRASTO TOIMI-
PAIKKA

VIRASTON 
TOIMIKAUSI

TALOUSARVIO
Lähde: KOM(2007)0300

miljoonaa euroa

HENKILÖSTÖ
Lähde: KOM(2007)0300

PÄÄASIALLINEN TEHTÄVÄ ARVIOINTI

ENISA
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto

Heraklion
GR

14.3.2004–14.3.2009 ATE 2008: 8,1 2008: 44 – parantaa EU:n ja jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä, 
käsitellä ja ratkaista verkko- ja tietoturvaongelmia

Jälkiarviointi: 
2007
Päävastuu 
arvioinnista: 
komissio

Maailmanlaajuisen 
satelliittinavigointijärjestelmän 
(GNSS) eurooppalainen 
valvontaviranomainen GALILEO

päätetään 
myöhemmin

päätetään 
myöhemmin

ATE 2008: 10,5 2008: 50 Galileon toimilupamallin lupaviranomainen
– kehittää eurooppalaista GNSS-järjestelmää
– varmistaa turvallisuuden ja sertifioinnin
– hallinnoi EGNOS-sopimusta

Päävastuu 
arvioinnista: 
viranomainen

EECMA
Euroopan sähköisen viestinnän 
markkinaviranomainen

(harkinnassa)

päätetään 
myöhemmin

2009 – päätetään 
myöhemmin

päätetään 
myöhemmin

päätetään 
myöhemmin

Komission ehdotus:
– EU:n sääntelyn yhdenmukaisuuden parantaminen
– kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission 
yhteistyön lujittaminen
– markkina-analyysiin ja yhteisön laajuisten palvelujen 
tarjoamiseen liittyvien sääntelykysymysten 
asiantuntijakeskuksena luominen 

päätetään 
myöhemmin

ACER
Energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto

(harkinnassa)

2009 – päätetään 
myöhemmin

päätetään 
myöhemmin

päätetään 
myöhemmin

Komission ehdotus:
– kansallisten sääntelijöiden rajat ylittäviä kysymyksiä 
koskevien päätösten uudelleentarkastelu "tapauskohtaisesti" 
ja verkko-operaattorien riittävän yhteistyön varmistaminen

päätetään 
myöhemmin
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Toimeenpanovirastot

VIRASTO TOIMI-
PAIKKA

VIRASTON 
TOIMIKAUSI

TALOUSARVIO
Lähde: KOM(2007)0300

miljoonaa euroa

HENKILÖSTÖ
Lähde: KOM(2007)0300

PÄÄASIALLINEN 
TEHTÄVÄ

ARVIOINTI

EACI
Kilpailukyvyn ja innovoinnin 
toimeenpanovirasto

Bryssel
BE

1.1.2003–31.12.2015 Yleisessä talousarviossa: 9,9
Marco Polo -ohjelmassa: 0,8

Yhteisön talousarviossa 
hyväksytyt virat: 36

– hallinnoi Euroopan älykäs 
energiahuolto -ohjelmaa, 
ympäristöinnovointialoitetta ja 
Yrittäjyyden Eurooppa -verkostoa 
sekä Marco Polo -ohjelmaa

--

ETN
Euroopan tutkimusneuvoston 
toimeenpanovirasto 

Bryssel
BE

1.1.2008–31.12.2017 2008: 19,9 
2009: 35,6
Yhteensä 7. puiteohjelma: 231,3

2008: 220
2013: 389

– tutkijalähtöistä tieteen 
eturintamassa olevaa tutkimusta 
tukemaan perustettu eurooppalainen 
rahoituselin

--

REA
Euroopan komission tutkimuksen 
toimeenpanovirasto

Bryssel
BE

1.1.2008–31.12.2017 2008: 14.6
2009: 35.2
Yhteensä 7. puiteohjelma: 251,8

2008: 274
2013: 558

– hallinnoi suurta osaa seitsemättä 
tutkimuksen, teknologisen 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelmaa 

--
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Muut yhteisön elimet

VIRASTO TOIMIPAIKKA VIRASTON 
TOIMIKAUSI

TALOUSARVIO
miljoonaa euroa

HENKILÖSTÖ
Lähde: KOM(2007)0300

PÄÄASIALLINEN 
TEHTÄVÄ

ARVIOINTI

EIT
Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti

päätetään 
myöhemmin, 
vaihtoehdot 
Itävalta, Unkari ja 
Puola

alku suunniteltu 
vuoden 2008 toiselle 
puoliskolle

Yhteisön rahoitus: 308,7 koostuu useista osaamis-
ja innovointiyhteisöistä 
ja keskushallinnossa noin 
60 henkilöä

– tietämyksen siirron 
nopeuttaminen innovoinnin 
vauhdittamiseksi
– tutkimuksen pohjalta 
syntyvien uusien yritysten ja 
spin-off-yritysten tukeminen

--

JTI
Yhteiset teknologia-aloitteet
– polttokenno- ja vety-yhteisyritys
– Clean Sky
– IMI
– ENIAC
– ARTEMIS
– GMES

Riippuu aloitteesta Riippuu aloitteesta Riippuu aloitteesta Riippuu aloitteesta – pitkäaikaiset julkisen ja 
yksityisen sektorin 
kumppanuussopimukset
– laajojen monikansallisten 
tutkimustoimien tukeminen 
Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta tärkeillä 
aloilla ja yhteiskunnallisesti 
merkittävissä kysymyksissä 

--

ITER-yhteisyritys
Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä 
ja fuusioenergian kehittämistä varten 

Barcelona
ES

alku: 19.4.2007 9 653, Euratomin osuus 7 649 2008: 145 virkaa 
(60 vakinaista ja 
85 väliaikaista)

– tukee hankkeita, joilla 
nopeutetaan fuusion 
kehittämistä puhtaana ja 
kestävänä energiana

--

SESAR-yhteisyritys 
Ilmaliikenteen hallintajärjestelmä

Bryssel
BE

EU:n osuus: 700 2008: 23 virkaa tulossa – kehittää uuden sukupolven 
ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmää, jolla 
pystytään varmistamaan 
ilmaliikenteen turvallisuus ja 
sujuvuus maailmanlaajuisesti 
tulevien 30 vuoden aikana

--



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

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 16.7.2008

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

46
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo 
Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Adam 
Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David 
Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján 
Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, 
Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres 
Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos 
Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Dorette 
Corbey, Avril Doyle, Juan Fraile Cantón, Françoise Grossetête, Satu 
Hassi, Toine Manders, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Silvia-Adriana 
Ţicău, Vladimir Urutchev


	735023fi.doc

