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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. általában véve üdvözli a szabályozási ügynökségek intézményi vonatkozásainak 
jövőbeli rendezésére irányuló stratégiáról szóló, „Európai ügynökségek – A további 
teendők” (COM(2008)0135) című bizottsági közleményt és annak az EU 
ügynökségeinek jövőjéről és az európai kormányzásban betöltött szerepükről szóló 
intézményközi párbeszéd újbóli megnyitására irányuló törekvését; úgy véli azonban, 
hogy ez a hozzájárulás bátortalan és a párbeszédből eredő egyértelmű és konkrét 
eredmények elérése tekintetében valószínűleg hatástalan is;

2. sajnálatát fejezi azzal kapcsolatban, hogy nem létezik az EU ügynökségeinek 
létrehozására irányuló általános stratégia, különösen az I. mellékletben szereplő, az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság alá tartozó ügynökségek tekintetében; 
megjegyzi, hogy az új ügynökségeket eseti alapon hozzák létre, amely a szabályozó 
ügynökségek, végrehajtó ügynökségek és egyéb közösségi szervek átláthatatlan 
szövevényéhez vezet, ahol minden ilyen szerv egyedülálló létesítmény;

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a 29 jelenlegi szabályozási ügynökség 
összehangolására, illetve egyértelmű stratégia kialakítására új ügynökségek vagy 
közösségi szervek tekintetében; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az 
ügynökségek létrehozása, szerkezete, működése, értékelése és ellenőrzése tekintetében 
egyértelmű horizontális szabályok létrehozásáról szóló keretrendeletre vonatkozóan;

4. ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi új ügynökség vagy közösségi szerv létrehozása 
előtt a megfelelőség, költséghatékonyság és hatékonyság tekintetében végezzenek 
módszeres hatásvizsgálatot, és az új ügynökség vagy egyéb közösségi szerv 
létrehozásáról világosan és egyértelműen megállapítható, hogy hozzáadott érték 
keletkezik abból, ha a Bizottság konkrét feladatait ilyen új ügynökségekre vagy egyéb 
közösségi szervekre ruház;

5. javasolja valamennyi, az ügynökségekre és egyéb közösségi szervekre vonatkozó 
költségvetési tétel átszervezését az átláthatóság és ellenőrzés növelése érdekében; 
javasolja annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy valamennyi kérdéses 
költségvetési tételt egy költségvetési cím alá csoportosítsanak;

6. felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2009 nyarának végéig nyújtsa be az 
ügynökségekről készített horizontális értékelésének eredményeit; felkéri a Bizottságot, 
hogy az eredmények összehasonlítása érdekében állapítson meg referenciaértékeket és 
határozzon meg egyértelmű szabályokat az ügynökségek mandátumának gyenge 
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teljesítmény miatti visszavonására.
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ANNEX

Szabályozási ügynökségek

ÜGYNÖKSÉG SZÉKHELY AZ ÜGYNÖKSÉG 
MANDÁTUMA

KÖLTSÉGVETÉS
Forrás: COM(2007)300

millió euróban

SZEMÉLYZET
Forrás: COM(2007)300

FŐ TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉS

ENISA
Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség

Héraklion
GR

14. 3. 2004 - 14. 3. 2009 2008 EKT: 8.1 2008: 44 - javítja az EU és a tagállamok 
abbéli képességét, hogy hálózati és 
információs biztonsági 
problémákkal foglalkozzanak és 
oldjanak meg

Visszatekintő 
értékelés: 2007
Az értékelés fő 
felelőse a Bizottság

Európai Globális Navigációs 
Műholdrendszer Ellenőrzési 
Hatósága - GALILEO

döntés 
később

döntés később 2008 EKT: 10,5 2008: 50 a GALILEO koncessziós terv 
engedélyező hatósága
- kifejleszti az európai globális 
navigációs műholdrendszert
- biztosítja a biztonságot és a 
tanúsítványokat
- igazgatja az EGNOS 
megállapodást

Az értékelés fő 
felelőse a Hatóság

EECMA
Európai Elektronikus Hírközlési 
Piacfelügyeleti Hatóság

(megfontolás alatt)

döntés 
később

2009 – döntés később döntés később döntés később EK javaslat:
- javítja a szabályozás 
egységességét az EU-ban
- erősíti a nemzeti szabályozó 
ügynökségek és a Bizottság közötti 
együttműködést
- szakmai központot hoz létre a 
piacelemzéssel kapcsolatos 
szabályozói kérdésekhez és 
biztosítja a közösségi határokon 
átnyúló szolgáltatások nyújtását 

döntés később
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ACER
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség

(megfontolás alatt)

döntés 
később

2009 – döntés később döntés később döntés később EK javaslat:
- eseti alapon felülvizsgálja a 
nemzeti szabályozók által a 
határokon átnyúló kérdésekben 
hozott döntéseket és biztosítja a 
hálózat üzemeltetői közötti 
megfelelő együttműködést

döntés később

Végrehajtó ügynökségek

ÜGYNÖKSÉG SZÉKHEL
Y

AZ ÜGYNÖKSÉG 
MANDÁTUMA

KÖLTSÉGVETÉS
Forrás: COM(2007)300

millió euróban

SZEMÉLYZET
Forrás: COM(2007)300

FŐ TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKEL
ÉS

EACI
Versenyképességi és Innovációs 
Végrehajtó Hivatal

Brüsszel
BE

1. 1. 2003 - 31. 12. 2015 az általános költségvetésben: 
9.9, a Marco Poloban: 0.8

a közösségi 
költségvetésben 
engedélyezett helyek 
száma: 36

- irányítja az „Intelligens energia 
Európának” (IEE) programot
- irányítja az öko-innovációs 
kezdeményezést, illetve a 
vállalatok európai hálózatát 
(Enterprise Europe Network) és a 
Marco Polo programot

--

ERC
Az Európai Kutatási Tanács 
Végrehajtó Ügynöksége 

Brüsszel
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 19.9
2009: 35.6
keretprogram összesen: 231,3

2008: 220
2013: 389

- európai finanszírozó szerv a 
befektetőktől függő felderítő 
kutatás támogatására

--

REA
Az Európai Bizottság Kutatási 
Végrehajtó Ügynöksége

Brüsszel
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 14.6
2009: 35.2
keretprogram összesen: 251,8

2008: 274
2013: 558

- irányítja a kutatási, 
technológiafejlesztési és 
demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó 7. keretprogram (FP7) 
jelentős részét  

--
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A Közösség egyéb szervei

ÜGYNÖKSÉG SZÉKHELY AZ ÜGYNÖKSÉG 
MANDÁTUMA

KÖLTSÉGVETÉS
millió euróban

SZEMÉLYZET
Forrás: COM(2007)300

FŐ TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉS

EIT
Európai Innovációs és Technológiai 
Intézet

eldöntendő 
Ausztria, 
Magyarorszá
g és 
Lengyelorszá
g között

tervezett kezdet: 2008. 
második félév

Közösségi finanszírozás: 
308.7

több tudományos és 
innovációs társulás (TIT) 
és 60 fős központi 
adminisztráció fogja 
alkotni

- gyorsítja a tudás átadását az 
innováció serkentése érdekében
- ösztönzi a kutatásokhoz 
kapcsolódó tevékenységeket és 
kezdeményezéseket

--

KTK (JTI)
Közös technológiai kezdeményezések
- FCH
- Tiszta Égbolt
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

KTK-tól 
függően

KTK-tól függően KTK-tól függően KTK-tól függően - hosszú távú, magán- és 
közszféra közötti partnerségek
- támogatja az európai ipar 
versenyképességének érdekeit 
szolgáló, illetve nagy 
társadalmi jelentőségű, 
nagyméretű, multinacionális 
kutatási tevékenységeket 

--

ITER közös vállalkozás
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER 
Európai Közös Vállalkozás 

Barcelona
ES

kezdet: 19. 4. 2007 9 653, Euratom hozzájárulás: 
7 649 

2008: 145 hely (60 
állandó és 85 ideiglenes)

- projekteket támogat a tiszta és 
fenntartható fúziós energia 
fejlesztésének gyorsítása 
érdekében

--

SESAR közös vállalkozás 
Légiforgalmi irányítás

Brüsszel
BE

EU hozzájárulása: 700 2008: 23 hely 
előirányozva

- kifejleszti a légiforgalmi 
irányítás rendszerének új 
generációját, amely a 
következő 30 évben képes 
világszerte biztosítani a légi 
forgalom biztonságát és 
folytonosságát.

--



PE407.917v02-00 8/8 AD\735023HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 16.7.2008

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

46
0
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok 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

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 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


	735023hu.doc

