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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Eiropas aģentūras – turpmākā virzība” 
(COM(2008)0135) par stratēģiju regulatīvo aģentūru institucionālo aspektu noteikšanai 
nākotnē kopumā un Komisijas nodomu atsākt iestāžu dialogu par ES aģentūru nākotni un 
lomu Eiropas pārvaldībā; tomēr uzskata šo ieguldījumu par pieticīgu un, iespējams, 
neefektīvu, lai šī diskusija dotu skaidru un konkrētu rezultātu;

2. pauž nožēlu par to, ka trūkst vispārējas stratēģijas ES aģentūru veidošanā, it īpaši 
attiecībā uz I pielikumā norādītajām aģentūrām, kas ir Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas kompetencē; atzīmē, ka jaunas aģentūras veido katru atsevišķi, kā 
rezultātā rodas nepārredzama sistēma, kurā katra regulatīvā aģentūra, izpildaģentūra un 
citas Kopienas iestādes ir veidotas pēc atšķirīgiem principiem;

3. uzsver nepieciešamību pielīdzināt visas darbojošās 29 aģentūras vienotiem principiem un 
izstrādāt skaidru stratēģiju jaunām aģentūrām un citām Kopienas iestādēm; aicina 
Komisiju iesniegt priekšlikumu pamatregulai, ar ko izveido skaidrus horizontālus 
noteikumus par šādu struktūrvienību izveidi, struktūru, darbību, novērtēšanu un 
pārraudzību;

4. pieprasa, lai sistemātiski pirms ikvienas jaunas aģentūras vai citas Kopienas iestādes 
izveides tiktu veikts obligāts ietekmes novērtējums, kurā aplūko tās vajadzību, izmaksu 
lietderību un efektivitāti un kurā skaidri un nepārprotami jāsecina, ka šādas jaunas 
aģentūras vai citas Kopienas iestādes izveide radīs pievienoto vērtību, deleģējot tai 
konkrētus Komisijas uzdevumus;

5. ierosina pārstrukturēt visas aģentūru un citu Kopienas iestāžu budžeta pozīcijas, lai 
uzlabotu pārredzamību un kontroli; ierosina apsvērt iespēju sagrupēt visas attiecīgās 
budžeta pozīcijas vienā budžeta izdevumu kategorijā;

6. aicina Komisiju vēlākais līdz 2009. gada vasaras beigām iepazīstināt ar sava aģentūru 
horizontālā izvērtējuma rezultātiem; lūdz Komisiju izstrādāt kritērijus šo rezultātu 
salīdzināšanai un paredzēt skaidrus noteikumus, kā izbeigt aģentūru pilnvaras to 
neapmierinošas darbības gadījumā.
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PIELIKUMS

Regulatīvās aģentūras

AĢENTŪRA MĪTNE AĢENTŪRAS 
DARBĪBAS TERMIŅŠ

BUDŽETS
Avots: COM(2007)300

EUR mil.

PERSONĀLS
Avots: COM(2007)300

GALVENAIS 
UZDEVUMS

NOVĒRTĒJUMS

ENISA
Eiropas Tīkla un informācijas 
drošības aģentūra

Herakliona
GR

14.03.2004.-14.03.2009. 2008. gada PBP: 8,1 2008. g.: 44 Uzlabot ES un dalībvalstu spēju 
novērst un risināt tīkla un 
informācijas drošības problēmas

Retrospektīvs 
novērtējums: 2007
Galvenais atbildīgais 
par novērtējumu: 
Komisija

Eiropas GNSS uzraudzības iestāde 
GALILEO

jāpieņem 
lēmums

jāpieņem lēmums 2008. gada PBP: 10,5 2008. g.: 50 GALILEO koncesijas plāna 
apstiprinātāja iestāde:
- izstrādā Eiropas GNSS sistēmu;
- nodrošina drošību un sertifikāciju;
- pārrauga EGNOS noteikumu 
izpildi.

Galvenais atbildīgais 
par novērtējumu: 
kompetentā iestāde

EEST iestāde (EECMA)
Eiropas Elektronisko sakaru tirgus 
iestāde

(vēl notiek apspriešana)

jāpieņem 
lēmums

2009. g. — jāpieņem 
lēmums

jāpieņem lēmums jāpieņem lēmums EK priekšlikums:
- uzlabot ES tiesiskā regulējuma 
konsekvenci;
- pastiprināt valsts regulatīvo 
aģentūru un Komisijas sadarbību;
- izveidot kompetences centru 
regulatīviem jautājumiem, kas 
saistīti ar tirgus analīzi un 
pakalpojumu sniegšanu visā 
Kopienā. 

jāpieņem lēmums
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ACER
Energoregulatoru sadarbības 
aģentūra

(vēl notiek apspriešana)

jāpieņem 
lēmums

2009. g. — jāpieņem 
lēmums

jāpieņem lēmums jāpieņem lēmums EK priekšlikums:
- atsevišķi pārskatīt katru lēmumu, 
ko ar pārrobežu jautājumiem 
saistītās lietās ir pieņēmušas valsts 
pārvaldes iestādes, un nodrošināt 
tīkla operatoru pienācīgu sadarbību.

jāpieņem lēmums

Izpildaģentūras

AĢENTŪRA MĪTNE AĢENTŪRAS 
DARBĪBAS TERMIŅŠ

BUDŽETS
Avots: COM(2007)300

EUR milj.

PERSONĀLS
Avots: COM(2007)300

GALVENAIS 
UZDEVUMS

NOVĒRTĒ
JUMS

EACI
Konkurētspējas un jauninājumu 
izpildaģentūra

Brisele
BE

01.01.2003.-31.12.2015. Vispārējā budžetā: Saskaņā ar 
programmu „Marco Polo”: 0,8

Saskaņā ar Kopienas 
budžetu piešķirtās 
darbinieku vietas: 36

- Pārvaldīt programmu IEE
(Saprātīgas enerģētikas Eiropa);
- pārvaldīt ekoinovācijas 
iniciatīvu un Eiropas Atbalsta 
tīklu uzņēmumiem, kā arī 
programmu „Marco Polo”.

--

ERC
Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūra 

Brisele
BE

01.01.2008.-31.12.2017. 2008. g.: 19,9
2009. g.: 35,6
Kopā 7 PC: 231,3

2008. g.: 220
2013. g.: 389

- Eiropas finansēšanas iestāde, 
kas izveidota, lai atbalstītu 
ieguldītāju veicinātu progresīvo 
pētniecību.

--

REA
Eiropas Komisijas Pētniecības 
izpildaģentūra

Brisele
BE

01.01.2008.-31.12.2017. 2008. g.: 14,6
2009. g.: 35,2
Kopā 7 PC: 251,8

2008. g.: 274
2013. g.: 558

- Pārvaldīt lielu daļu no 
7. pamatprogrammas pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrāciju pasākumiem 
(FP7). 

--
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Citas Kopienas iestādes

AĢENTŪRA MĪTNE AĢENTŪRAS 
DARBĪBAS 
TERMIŅŠ

BUDŽETS
EUR milj.

PERSONĀLS
Avots: COM(2007)300

GALVENAIS 
UZDEVUMS

NOVĒRTĒJU
MS

EIT
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūts

Lēmums 
jāpieņem 
Austrijai, 
Ungārijai un 
Polijai

Darbības sākums 
paredzēts 2008. gada 
otrajā pusē

Kopienas finansējums: 308,7 To veidos vairākas 
zinību un jaunrades 
apvienības (KIC) un 
60 cilvēku centrālā 
administrācija

- Paātrināt zināšanu nodošanu, 
lai veicinātu jauninājumus;
- veicināt pētniecības 
blakusrezultātu rašanos un 
pētniecības sākšanu.

--

JTI
Kopīgas tehnoloģiju ierosmes
- FCH
- Clean Sky
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

Atkarīgs no 
KTI

Atkarīgs no KTI Atkarīgs no KTI Atkarīgs no KTI - Ilgtermiņa publiskā un privātā 
sektora partnerība;
- atbalstīt liela mēroga 
starptautiskas pētniecības 
darbības galvenajās jomās 
saistībā ar Eiropas rūpniecības 
konkurētspēju un svarīgas 
sociālās nozīmes jautājumiem. 

--

JU ITER
Eiropas Kopīgais uzņēmums 
Starptautiskajam kodoltermiskajam 
eksperimentālajam reaktoram un 
kodoltermiskās enerģētikas attīstībai 

Barcelona
ES

Darbības sākums: 
19.04.2007.

9653, no kuriem Euratom
ieguldījums — 7649 

2008. g.: 145 darbinieki 
(60 pastāvīgi un 85 
pagaidu darbinieki)

- Atbalstīt projektus, kas 
paātrina kodoltermiskās 
enerģētikas attīstību, jo šī 
enerģija ir tīra un noturīga.

--

JU SESAR
Gaisa satiksmes vadība

Brisele
BE

ES ieguldījums: 700 2008. g.: plānoti 23 
darbinieki

- Izstrādāt jaunas paaudzes 
gaisa satiksmes vadības 
sistēmu, kas spēj nodrošināt 
gaisa satiksmes drošību un 
efektīvu pārvaldību visā 
pasaulē nākamo 30 gadu 
periodā.

--
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