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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. verwelkomt de Mededeling van de Commissie, getiteld: "Europese agentschappen -
Verdere ontwikkelingen" (COM(2008)0135) over een strategie voor de toekomstige 
regeling van de institutionele aspecten van regelgevende agentschappen, in het algemeen, 
en haar intentie om opnieuw een interinstitutionele dialoog aan te gaan over de toekomst 
van EU-agentschappen en hun rol in het Europees bestuur; is echter van mening dat deze 
bijdrage bescheiden is en mogelijk ineffectief voor wat betreft het bereiken van een 
duidelijk en concreet resultaat van die dialoog;

2. betreurt het ontbreken van een algemene strategie voor de oprichting van 
EU-agentschappen, in het bijzonder die welke zijn opgenomen in bijlage I, die onder de 
opdracht van de Commissie industrie, onderzoek en energie vallen; merkt op dat nieuwe 
agentschappen van geval tot geval worden opgericht, wat leidt tot een ondoorzichtige 
lappendeken van regelgevende agentschappen, uitvoerende agentschappen en overige 
communautaire organen, en elk agentschap heeft zijn eigen aard;

3. benadrukt de noodzaak om alle bestaande 29 regelgevende agentschappen op een lijn te 
brengen, alsook om een duidelijke strategie te bepalen voor nieuwe agentschappen of 
andere communautaire organen; roept de Commissie op om een voorstel voor een 
kaderregeling te doen waarin duidelijke horizontale regels voor de oprichting, structuur, 
werking, evaluatie en controle van agentschappen worden gegeven;

4. dringt er op aan dat er stelselmatig een verplichte effectbeoordeling moet worden 
uitgevoerd waarin relevantie, kosteneffectiviteit en efficiëntie moeten worden beoordeeld 
voordat een nieuw agentschap of een ander communautair orgaan wordt opgericht, en dat
zonder enige twijfel moet blijken dat het delegeren van bepaalde taken van de Commissie 
aan zo'n nieuw agentschap of ander communautair orgaan toegevoegde waarde heeft;

5. stelt voor om alle begrotingsonderdelen betreffende agentschappen en andere 
communautaire organen te herstructureren om de transparantie en controle te vergroten; 
stelt voor om het idee te evalueren om alle begrotingsonderdelen in kwestie onder één 
begrotingslijn te groeperen;

6. roept de Commissie op om de resultaten van haar horizontale evaluatie van 
agentschappen op zijn laatst aan het eind van de zomer van 2009 te presenteren; vraagt de 
Commissie om criteria te bedenken om die resultaten te kunnen vergelijken en duidelijke 
regels vast te stellen voor het beëindigen van het mandaat van agentschappen wanneer 
deze slecht presenteren.
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BIJLAGE

Regelgevend agentschap

AGENTSCHAP ZETEL TERMIJN VAN 
AGENTSCHAP

BEGROTING
Bron: COM(2007)300

in mln EUR

PERSONEEL
Bron: COM (2007)300

BELANGRIJKSTE 
TAKEN

EVALUATIE

ENISA
Europees Agentschap voor netwerk-
en informatiebeveiliging

Heraklion
GR

14. 3. 2004 - 14. 3. 2009 2008 VOB: 8,1 2008: 44 - Versterken van de mogelijkheid 
van de EU en de lidstaten om 
netwerk- en 
informatiebeveiligingsproblemen te 
voorkomen, op te lossen en te 
beantwoorden

Retrospectieve 
evaluatie: 2007
Ten principale 
verantwoordelijk 
voor de evaluatie:
Commissie

Europese GNSS-toezichtautoriteit 
GALILEO

Nog te 
besluiten

Nog te besluiten 2008 VOB: 10,5 2008: 50 Vergunningsautoriteit voor het 
concessieplan GALILEO
- Ontwikkelen van het Europese 
GNSS-systeem
- Waarborgen van veiligheid en 
certificering
- Beheren van de EGNOS-
overeenkomst

Ten principale 
verantwoordelijk 
voor de evaluatie:
Autoriteit

EECMA
Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt

(in beraad)

Nog te 
besluiten

2009 - nog te besluiten Nog te besluiten Nog te besluiten EG-voorstel:
- Verbeteren van de consistentie van 
de regelgeving in de EU
- Versterken van de samenwerking 
tussen de NRA's en de Commissie
- A14Opzetten van een 
expertisecentrum voor regelgevende 
kwesties die zijn gerelateerd aan 
marktanalyse en het bieden van 
diensten die meerdere 
gemeenschappen betreffen

Nog te besluiten
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ACER
Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregelgevers

(in beraad)

Nog te 
besluiten

2009 - nog te besluiten Nog te besluiten Nog te besluiten EG-voorstel:
- herzienen "van geval tot geval" 
van besluiten die door nationale 
regelgevers zijn genomen in 
grensoverschrijdende kwesties en 
waarborgen van voldoende 
samenwerking tussen 
netwerkbeheerders

Nog te besluiten

Uitvoerende agentschappen

AGENTSCHAP ZETEL TERMIJN VAN 
AGENTSCHAP

BEGROTING
Bron: COM(2007)300

in mln EUR

PERSONEEL
Bron: COM (2007)300

BELANGRIJKSTE 
TAKEN

EVALUATI
E

EACI
Uitvoerend agentschap voor 
concurrentievermogen en innovatie

Brussel
BE

1. 1. 2003 - 31. 12. 2015 Onder de algemene begroting:
9,9 Onder Marco Polo: 0,8

Goedgekeurde posten 
onder 
Gemeenschapsbegroting:
36

- Beheren van het IEE-
programma (Intelligente energie 
voor Europa)
- Beheren van ook het Eco-
innovatie-initiatief, het Enterprise 
Europe Network en het Marco 
Polo-programma

--

EOR
Uitvoerend agentschap Europese 
Onderzoeksraad

Brussel
BE

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

2008: 220
2013: 389

- Europees financieringsorgaan, 
opgezet om grensonderzoek op 
basis van investeerders te 
ondersteunen

--

REA
Uitvoerend agentschap Onderzoek van 
de Europese Commissie

Brussel
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 14,6
2009: 35,2
Totaal 7 PC: 251,8

2008: 274
2013: 558

- Beheren van een groot deel van 
het zevende kaderprogramma 
voor activiteiten op het gebied 
van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie 
(KP7)

--
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Overige communautaire organen

AGENTSCHAP ZETEL TERMIJN VAN 
AGENTSCHAP

BEGROTING
in mln EUR

PERSONEEL
Bron: COM (2007)300

BELANGRIJKSTE 
TAKEN

EVALUATIE

ETI
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie

Oostenrijk, 
Hongarije of 
Polen, moet 
nog worden 
besloten

start gepland voor de 
tweede helft van 2008

Financiële bijdrage van de 
Gemeenschap: 308,7

Zal bestaan uit meerdere 
kennis- en 
innovatiegemeenschappe
n (KIG's) en een centrale 
administratie van 
ongeveer 60 personen

- versnellen van 
kennisoverdracht om innovatie 
te stimuleren
- aanmoedigen van de 
oprichting van van onderzoek 
afgeleide activiteiten en starts

--

GTI's
Gezamenlijke technologie-initiatieven
- FCH
- Clean Sky
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

Afhankelijk 
van het GTI

Afhankelijk van het 
GTI

Afhankelijk van het GTI Afhankelijk van het GTI - langdurige publiek-private 
samenwerking
- ondersteunen van 
grootschalige, multinationale 
onderzoeksactiviteiten op 
gebieden van aanzienlijk 
belang voor het Europees 
concurrentievermogen en 
kwesties van grote sociale 
relevantie

--

GU ITER
Europese gemeenschappelijke 
onderneming voor ITER en de 
ontwikkeling van fusie-enenergie

Barcelona
ESP

Start: 19. 4. 2007 9 653 met een bijdrage van 
Euratom ter hoogte van 7 649

2008: 145 posten (60 
permanent en 85 
tijdelijk)

- ondersteunen van projecten 
om de ontwikkeling van fusie 
als een heldere en duurzame 
energiesoort te versnellen

--

GU SESAR 
Luchtverkeersbeheer

Brussel
BE

EU-bijdrage: 700 2008: 23 geplande posten - ontwikkelen van de nieuwe 
generatie systemen voor het 
luchtverkeersbeheer die de 
veiligheid en doorstroming 
kunnen garanderen van 
wereldwijd luchtvervoer voor 
de komende 30 jaar.

--
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