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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie s názvom „Európske agentúry – ďalší postup“ 
(KOM(2008)0135) o stratégii budúcej úpravy inštitucionálnych aspektov regulačných 
agentúr vo všeobecnosti a jej zámer opätovne začať medziinštitucionálny dialóg 
o budúcnosti agentúr EÚ a ich úlohe v rámci európskeho riadenia; domnieva sa však, 
že tento príspevok je dosť opatrný a možno aj neúčinný v súvislosti s dosiahnutím
jasného a konkrétneho výsledku diskusií;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje všeobecná stratégia vytvárania agentúr EÚ, 
najmä agentúr uvedených v prílohe I, ktoré spadajú do pôsobnosti Výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku; poznamenáva, že nové agentúry sa zriaďujú nesystematicky, čo 
vedie k netransparentnému zoskupeniu regulačných agentúr, výkonných agentúr a iných 
subjektov Spoločenstva, z ktorých každý je vytvorený sui generis;

3. zdôrazňuje potrebu zosúladiť všetkých existujúcich 29 agentúr a stanoviť jasnú stratégiu 
vytvárania nových agentúry alebo iných subjektov Spoločenstva; vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrh rámcového nariadenia, v ktorom stanoví jasné horizontálne pravidlá ich 
zriaďovania, štruktúry, prevádzky, hodnotenia a kontroly;

4. trvá na tom, aby sa pred vytvorením akejkoľvek novej agentúry alebo iného subjektu
Spoločenstva systematicky uskutočňovalo povinné hodnotenie vplyvu zahŕňajúce 
význačnosť, nákladovú efektívnosť a účinnosť, a aby podmienkou zriadenia bolo jasné
a jednoznačné zistenie, že prenesenie určitých úloh Komisie na danú agentúru alebo iný 
subjekt Spoločenstva bude prínosom;

5. navrhuje prepracovať všetky rozpočtové riadky týkajúce sa agentúr a iných subjektov 
Spoločenstva s cieľom zlepšiť transparentnosť a kontrolu; navrhuje, aby sa zvážila
možnosť zoskupiť všetky príslušné rozpočtové riadky do jednej rozpočtovej kapitoly;

6. vyzýva Komisiu, aby najneskôr do konca leta 2009 predložila výsledky horizontálneho 
hodnotenia agentúr; žiada Komisiu, aby navrhla referenčné kritéria na porovnávanie 
týchto výsledkov a aby stanovila jasné pravidlá ukončenia mandátu agentúr v prípade 
nedostatočného výkonu.
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Regulačné agentúry

AGENTÚRA SÍDLO FUNKČNÉ OBDOBIE 
AGENTÚRY

ROZPOČET
Zdroj: KOM(2007)300

v mil. EUR

ZAMESTNANCI
Zdroj: KOM(2007)300

HLAVNÁ ÚLOHA HODNOTENIE

ENISA
Európska agentúra pre bezpečnosť 
sietí a informácií

Heraklion
GR

14. 3. 2004 – 14. 3. 2009 PNR 2008: 8,1 2008: 44 – posilňuje schopnosť EÚ 
a členských štátov predchádzať 
problémom súvisiacim 
s bezpečnosťou sietí a informácií, 
riešiť ich a reagovať na ne

Spätné hodnotenie: 
2007
Hlavný zodpovedný 
za hodnotenie: 
Komisia

Európsky úrad pre dohľad nad 
GNSS

rozhodne sa rozhodne sa PNR 2008: 10,5 2008: 50 Licenčný orgán pre plán koncesií 
programu GALILEO
– rozvíja európsky systém GNSS
– zabezpečuje bezpečnosť 
a certifikáciu
– riadi dohodu o EGNOS

Hlavný zodpovedný 
za hodnotenie: Úrad

EECMA
Európsky úrad pre trh elektronických 
komunikácií

(zvažuje sa)

rozhodne sa 2009 – rozhodne sa rozhodne sa rozhodne sa Návrh EK:
– zlepšenie jednotnosti regulácie 
v EÚ
– posilnenie spolupráce medzi 
vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi a Komisiou
– zriadenie odborného strediska pre 
otázky regulácie súvisiace 
s analýzou trhu a so zabezpečením 
služieb v rámci celého Spoločenstva 

rozhodne sa

ACER
Agentúra pre spoluprácu 
energetických regulátorov

(zvažuje sa)

rozhodne sa 2009 – rozhodne sa rozhodne sa rozhodne sa Návrh EK:
– preskúmanie na základe 
jednotlivých prípadov týkajúce sa 
rozhodnutí prijatých vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi 
v cezhraničných otázkach 
a zabezpečenie dostatočnej 
spolupráce medzi prevádzkovateľmi 
sietí

rozhodne sa
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Výkonné agentúry

AGENTÚRA SÍDLO FUNKČNÉ OBDOBIE 
AGENTÚRY

ROZPOČET
Zdroj: KOM(2007)300

v mil. EUR

ZAMESTNANCI
Zdroj: KOM(2007)300

HLAVNÁ ÚLOHA HODNOTE
NIE

EACI
Výkonná agentúra pre 
konkurencieschopnosť a inováciu

Brusel
BE

1. 1. 2003 – 31. 12. 2015 V rámci všeobecného rozpočtu: 
9,9
V rámci programu Marco Polo: 
0,8

Pracovné miesta 
povolené v rámci 
rozpočtu Spoločenstva 
36

– riadi program IEE (Inteligentná 
energia – Európa)
– taktiež riadi iniciatívu 
ekologickej inovácie a európsku 
sieť podnikov a program Marco 
Polo

--

ERC
Výkonná agentúra Európskej rady pre 
výskum 

Brusel
BE

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

2008: 220
2013: 389

– európsky orgán na financovanie 
zriadený s cieľom podporovať 
cezhraničný výskum zo strany 
investorov

--

REA
Výkonná agentúra Európskej komisie 
pre výskum

Brusel
BE

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

2008: 274
2013: 558

– riadi významnú časť 
7. rámcového programu pre 
výskum, technický rozvoj 
a demonštračné činnosti (7. RP) 

--
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Ostatné orgány Spoločenstva

AGENTÚRA SÍDLO FUNKČNÉ 
OBDOBIE 

AGENTÚRY

ROZPOČET
v mil. EUR

ZAMESTNANCI
Zdroj: KOM(2007)300

HLAVNÁ ÚLOHA HODNOTENI
E

ETI
Európsky inovačný a technologický 
inštitút

rozhodne sa 
medzi 
Rakúskom, 
Maďarskom 
a Poľskom

začiatok plánovaný 
v 2. polroku 2008

Financovanie Spoločenstva: 
308,7

pozostáva z viacerých 
znalostných a 
inovačných 
spoločenstiev (ZIS) 
a z ústrednej 
administratívy so zhruba 
60 pracovníkmi 

– urýchlenie prenosu znalostí 
s cieľom posilniť inovácie
– posilnenie vytvárania 
výskumných aplikácií a nových 
výskumných projektov

--

STI
Spoločné technologické iniciatívy
– FCH
– Čisté nebo
– IMI
– ENIAC
– ARTEMIS
– GMES

v závislosti 
od STI

v závislosti od STI v závislosti od STI v závislosti od STI – dlhodobé verejno-súkromné 
partnerstvá
– podpora rozsiahlych 
mnohonárodných výskumných 
činností v oblastiach hlavného 
záujmu európskej priemyselnej 
hospodárskej súťaže a otázok 
vysokého významu pre 
spoločnosť 

--

SP ITER
Európsky spoločný podnik pre ITER a 
rozvoj energie jadrovej syntézy 

Barcelona
ES

začiatok: 19. 4. 2007 9 653 s príspevkom Euratomu 
vo výške 7 649 

2008: 145 pracovných 
miest (60 trvalých a 85 
dočasných) 

– podporuje projekty na 
urýchlenie rozvoja jadrovej 
syntézy ako čistej a udržateľnej 
energie

--

SP SESAR 
Riadenie letovej prevádzky

Brusel
BE

Príspevok EÚ: 700 2008: predpokladá sa 23 
pracovných miest

– rozvíja novú generáciu 
systému riadenia letovej 
prevádzky schopnú zabezpečiť 
bezpečnosť a plynulosť 
celosvetovej leteckej dopravy 
počas budúcich 30 rokov

--
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