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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apskritai teigiamai vertina Komisijos komunikatą „Europos agentūros. Tolesnės veiklos 
kryptys“ (COM(2008)0135) dėl reguliavimo agentūrų institucinių aspektų būsimo 
nustatymo strategijos, taip pat jos ketinimą inicijuoti naują institucijų dialogą dėl ES 
agentūrų ateities ir jų vaidmens valdant Europą; tačiau mano, kad tai nedidelis indėlis, 
kuris gali būti neveiksmingas siekiant aiškių ir konkrečių diskusijos rezultatų;

2. apgailestauja, kad nesukurta bendra strategija, kuria būtų vadovaujamasi steigiant ES 
agentūras, ypač tas, kurios išvardytos I priede ir kurių veikla patenka į Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto kompetencijos sritis; atkreipia dėmesį į tai, kad 
kiekvienam konkrečiam atvejui steigiamos vis naujos agentūros ir tai lemia neskaidrų 
reguliavimo, vykdomųjų agentūrų ir kitų Bendrijos organų, kurių kiekvienas veikia sau, 
darbo pobūdį;

3. pabrėžia būtinybę reguliuoti visų veikiančių 29 reguliavimo agentūrų veiklą ir parengti 
aiškią naujų agentūrų ar kitų Bendrijos organų steigimo strategiją; ragina Komisiją 
pateikti pasiūlymą dėl pagrindų reglamento, kuriuo remiantis būtų nustatytos aiškios 
horizontalios minėtųjų agentūrų ir organų steigimo, struktūros, veiklos, vertinimo ir 
kontrolės taisyklės;

4. primygtinai ragina prieš steigiant bet kokią naują agentūrą ar Bendrijos organą visuomet 
atlikti privalomą poveikio įvertinimą, kuris aprėptų svarbos, sąnaudų naudingumo ir 
veiksmingumo aspektus, ir tvirtina, kad naujos agentūros ar kito Bendrijos organo 
steigimas būtų grindžiamas aiškiomis ir nedviprasmiškomis išvadomis, kuriomis 
remiantis būtų galima įrodyti, kad deleguojant konkrečias Komisijos užduotis tokiai 
naujai agentūrai ar kitam Bendrijos organui būtų kuriama pridėtinė vertė;

5. siekdamas gerinti skaidrumą ir kontrolę, siūlo pertvarkyti visas biudžeto eilutes, 
susijusias su agentūromis ir kitais Bendrijos organais; siūlo įvertinti idėją grupuoti visas 
susijusias biudžeto eilutes pagal vienintelę biudžeto išlaidų kategoriją;

6. ragina Komisiją vėliausiai iki 2009 m. vasaros pateikti savo atliekamo horizontalaus 
agentūrų vertinimo rezultatus; ragina Komisiją parengti šių rezultatų lyginimo gaires ir 
nustatyti aiškias taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų nutraukti nepatenkinamai savo 
veiklą vykdančių decentralizuotų agentūrų įgaliojimai.
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PRIEDAS

Reguliavimo agentūros

AGENTŪRA VIETA ĮGALIOJIMO 
LAIKOTARPIS

BIUDŽETAS
Mln. eurų

Šaltinis: COM(2007)300

PERSONALAS
Šaltinis: COM(2007)300

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI VERTINIMAS

Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra
(angl. ENISA)

Heraklionas
(Graikija)

2004 03 14–
2009 03 14

2008 m. preliminarus 
biudžeto projektas 
(PBP): 8,1

2008 m.: 44 – Ugdo ES ir valstybių narių gebėjimus 
užkirsti kelią su tinklų ir informacijos 
apsauga susijusioms problemoms, į šias 
problemas reaguoti ir jas spręsti.

Įvertinimas atgaline 
data: 2007 m.
Pagrindinė 
institucija, 
atsakinga už 
įvertinimą: 
Komisija

Europos pasaulinės 
navigacijos palydovų sistemos 
priežiūros institucija. 
Programa GALILEO

Dar nenuspręsta Dar nenuspręsta 2008 m. preliminarus 
biudžeto projektas 
(PBP): 10,5

2008 m.: 50 Institucija, išduodanti koncesijos schemos 
GALILEO licencijas:
– Vysto Europos pasaulinės navigacijos 
palydovų sistemą.
– Užtikrina saugą ir sertifikuoja.
– Stebi, kaip laikomasi susitarimo dėl 
Europos geostacionarinės navigacinės tinklo 
sistemos (angl. EGNOS).

Pagrindinė 
institucija, 
atsakinga už 
įvertinimą: 
institucija

Europos elektroninių ryšių 
rinkos institucija
(angl. EECMA)

(tebesvarstoma)

Dar nenuspręsta Turi būti nuspręsta 
2009 m.

Dar nenuspręsta Dar nenuspręsta Europos Komisijos siūloma veikla:
– Nuoseklaus reguliavimo Europos 
Sąjungoje gerinimas.
– Nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybų ir 
Komisijos bendradarbiavimo skatinimas.
– Reguliavimo kompetencijos centro, kuris 
būtų siejamas su rinkos analize ir su 
paslaugų teikimu visoje Bendrijoje, 
įsteigimas. 

Dar nenuspręsta
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Energetikos reguliuotojų 
bendradarbiavimo agentūra
(angl. ACER)

(tebesvarstoma)

Dar nenuspręsta Turi būti nuspręsta 
2009 m.

Dar nenuspręsta Dar nenuspręsta Europos Komisijos siūloma veikla:
– Sprendimų, kuriuos nagrinėdami 
tarpvalstybinius klausimus kiekvienu 
konkrečiu atveju priima nacionaliniai 
reguliuotojai, svarstymas ir tinkamo tinklų 
operatorių bendradarbiavimo užtikrinimas.

Dar nenuspręsta

Vykdomosios agentūros

AGENTŪRA VIETA ĮGALIOJIMO 
LAIKOTARPIS

BIUDŽETAS
Šaltinis: COM(2007)300

mln. eurų

PERSONALAS
Šaltinis: COM(2007)300

PAGRINDINIAI 
UŽDAVINIAI

VERTINIM
AS

Konkurencingumo ir naujovių 
vykdomoji agentūra
(angl. EACI)

Briuselis
(Belgija)

2003 01 01–2015 12 31 Pagal bendrąjį biudžetą: 9,9; 
pagal programą „Marco Polo“: 
0,8

Pagal Bendrijos biudžetą 
nustatytas postų skaičius: 
36

– Vadovauja programai „Pažangi 
energetika Europai“.
– Vadovauja ekologiškų naujovių 
iniciatyvai, Europos įmonių 
tinklui bei programai „Marco 
Polo“.

--

Europos mokslinių tyrimų tarybos 
vykdomoji įstaiga
(angl. ERC) 

Briuselis
(Belgija)

2008 01 01–2017 12 31 2008 m.: 19,9 
2009 m.: 35,6
Iš viso 7 PC: 231,3

2008 m.: 220
2013 m.: 389

– Europos finansavimo įstaiga, 
įsteigta siekiant remti 
investuotojų skatinamus 
nežinomų sričių mokslinius 
tyrimus.

--

Europos Komisijos mokslinių tyrimų 
vykdomoji agentūra
(angl. REA)

Briuselis
(Belgija)

2008 01 01–2017 12 31 2008 m.: 14,6
2009 m.: 35,2
Iš viso 7 PC: 251,8

2008 m.: 274
2013 m.: 558

– Vadovauja daugumai 
septintosios mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir 
parodomosios veiklos pagrindų 
programos projektų. 

--
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Kiti Bendrijos organai

AGENTŪRA VIETA ĮGALIOJIMO 
LAIKOTARPIS

BIUDŽETAS
mln. eurų

PERSONALAS
Šaltinis: COM(2007)300

PAGRINDINIAI 
UŽDAVINIAI

VERTINIMAS

Europos naujovių ir technologijų 
institutas
(angl. EIT)

Ketinama 
pasirinkti 
Austriją, 
Vengriją arba 
Lenkiją

Planuojama, kad 
institutas pradės veikti 
2008 m. antrojoje 
pusėje

Bendrijos lėšos: 308,7 Keleto žinių ir naujovių 
bendrijų darbuotojai ir 
centrinės administracijos 
personalas; iš viso apie 
60 asmenų

– Siekia spartinti žinių 
perdavimą ir taip skatinti 
naujoves.
– Skatina papildomą mokslinių 
tyrimų veiklą ir mokslinių 
tyrimų inicijavimą.

--

Bendros technologijų iniciatyvos
(BTI)
– Bendroji įmonė (BĮ) KEV (bendroji kuro 
elementų ir vandenilio iniciatyva).
– BĮ „Švarus dangus“(bendroji aeronautikos ir 
oro susisiekimo iniciatyva).
– BĮ IMI (bendroji naujoviškų vaistų iniciatyva).
– BĮ ENIAC (bendroji nanoelektronikos 
technologijų iniciatyva).
– BĮ ARTEMIS (bendroji įterptųjų 
kompiuterinių sistemų iniciatyva).
– BĮ GMES (bendroji visuotinės aplinkos ir 
saugumo stebėsenos iniciatyva).

Atsižvelgiant 
į BTI

Atsižvelgiant į BTI Atsižvelgiant į BTI Atsižvelgiant į BTI – Ilgalaikės viešos ir privačios 
partnerystės.
– Didelio masto 
daugianacionalinių mokslinių 
tyrimų rėmimas siekiant 
skatinti Europos pramonės 
konkurencingumą, ypač 
svarbiose srityse ir kai tai susiję 
su visuomenei itin aktualiais 
klausimais. 

--

BĮ ITER
(branduolio sintezės energija ir jos 
vystymas) 

Barselona
(Ispanija)

pradžia: 2007 04 19 9,653; Euratomo indėlis –
7,649 

2008 m.: 145 postai 
(60 nuolatinių ir 
85 laikinieji)

– Remia projektus, kuriuos 
vykdant siekiama sparčiau 
vystyti sintezę, kaip švarią ir 
tvarią energiją.

--

BĮ SESAR 
(oro eismo valdymas)

Briuselis
(Belgija)

ES indėlis: 700 2008 m.: planuojami 
23 postai

– Kuria naujos kartos oro eismo 
valdymo sistemą, kurią taikant 
per ateinančius 30 metų visame 
pasaulyje būtų užtikrintas 
saugus ir sklandus oro 
transportas.

--
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