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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom „Evropske agencije – smernice za prihodnost“ 
(KOM(2008)0135) o strategiji za prihodnje reševanje institucionalnih vidikov 
regulativnih agencij na splošno in njen namen, da ponovno vzpostavi medinstitucionalni 
dialog o prihodnosti agencij EU in njihovi vlogi v evropski upravi; vendar meni, da je ta 
prispevek preveč neodločen in morda neučinkovit pri doseganju jasnega in konkretnega 
izida razprave;

2. obžaluje pomanjkanje splošne strategije za ustanovitev agencij EU, zlasti tistih iz priloge 
I, ki sodijo v pristojnost Odbora za industrijo, raziskave in energetiko; ugotavlja, da se 
agencije ustanavljajo za vsak posamezen primer, kar vodi v nepregledno strukturo 
regulativnih agencij, izvajalskih agencij in drugih organov Skupnosti, ki je vsak zase 
primer sui generis;

3. poudarja potrebo po uskladitvi vseh 29 obstoječih agencij in določitvi jasne strategije za 
nove agencije ali druge organe Skupnosti; poziva Komisijo, naj poda predlog za okvirno 
uredbo, ki določa jasna horizontalna pravila za njihovo ustanovitev, strukturo, delovanje, 
ocenjevanje in nadzor;

4. vztraja, da se pred ustanovitvijo novih agencij ali drugega organa Skupnosti sistematično 
izvede obvezna ocena učinka glede primernosti, stroškovne učinkovitosti in uspešnosti, 
ter da je ustanovitev nove agencije ali drugega organa Skupnosti rezultat ugotovitve, da 
obstaja dodana vrednost prenosa določenih nalog Komisije na takšno novo agencijo ali 
drug organ Skupnosti;

5. poudarja pomen reorganizacije vseh proračunskih vrstic v zvezi z agencijami in drugimi 
organi Skupnosti, da se povečata preglednost in nadzor; predlaga, da se oceni zamisel o 
združevanju vseh proračunskih vrstic v skupno proračunsko postavko;

6. poziva Komisijo, da najkasneje do konca poletja 2009 predstavi rezultate horizontalne 
ocene agencij; poziva Komisijo, naj opredeli merila, da se bodo ti rezultati lahko 
primerjali, in določi jasna pravila za prenehanje mandata agencij v primeru 
neučinkovitosti.
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PRILOGA

Regulativna agencija

AGENCIJA SEDEŽ MANDAT AGENCIJE PRORAČUN
Vir: KOM(2007)300

v milijonih EUR

ŠT. ZAPOSLENIH
Vir: KOM(2007)300

GLAVNA NALOGA OCENJEVANJE

ENISA
Evropska agencija za varnost 
omrežij in informacij

Heraklion
GR

14. 3. 2004–14. 3. 2009 predlog osnutka 
proračuna za leto 2008: 
8,1

2008: 44 – povečevanje sposobnosti EU in 
držav članic, da preprečujejo, 
obravnavajo in rešujejo težave v 
zvezi z varnostjo omrežij in 
informacij

Naknadna ocena: 
2007
Odgovoren za 
ocenjevanje: 
Komisija

Nadzorni organ za evropski GNSS 
GALILEO

še ni določen še ni določen predlog osnutka 
proračuna za leto 2008: 
10,5

2008: 50 Licenčni organ za načrt koncesije 
programa GALILEO
– razvoj evropskega sistema GNSS
– zagotavljanje varnosti in 
certifikacije
– upravljanje programa EGNOS

Odgovoren za 
ocenjevanje: organ

EECMA
Organ za trg evropskih elektronskih 
komunikacij

(v pripravi)

še ni določen 2009–(še ni določeno) še ni določen še ni določeno Predlog Evropske Komisije:
– izboljševanje skladnosti 
zakonodaje v EU
– večje sodelovanje med 
nacionalnimi regulativnimi organi 
in Komisijo
– ustanovitev strokovnega centra za 
regulativna vprašanja v povezavi s 
tržno analizo in zagotavljanjem 
storitev po celotnem ozemlju 
Skupnosti 

še ni določeno
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ACER
Agencija za sodelovanje energetskih 
regulatorjev

(v pripravi)

še ni določen 2009–(še ni določeno) še ni določen še ni določeno Predlog Evropske Komisije:
– pregled odločitev na podlagi 
posameznih primerov, ki so jih 
sprejeli nacionalni regulativni 
organi v čezmejnih zadevah, in 
zagotavljanje primernega 
sodelovanja med upravljavci 
omrežij

še ni določeno

Izvajalske agencije

AGENCIJA SEDEŽ MANDAT AGENCIJE PRORAČUN
Vir: KOM(2007)300

v milijonih EUR

ŠT. ZAPOSLENIH
Vir: KOM(2007)300

GLAVNA NALOGA OCENJEV
ANJE

EACI
Izvajalska agencija za konkurenčnost 
in inovativnost 

Bruselj
BE

1. 1. 2003–31. 12. 2015 V splošnem proračunu: 9,9; iz 
programa Marco Polo: 0,8

Mesta, ki so na voljo v 
skladu s proračunom 
Skupnosti: 36

– upravljanje programa 
Inteligentna energija – Evropa
– upravljanje pobude o ekoloških 
inovacijah, mreže Enterprise 
Europe Network in programa 
Marco Polo

--

ERC
Izvajalska agencija Evropskega 
raziskovalnega sveta  

Bruselj
BE

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

2008: 220
2013: 389

– evropski organ za financiranje, 
ustanovljen za podporo pionirskih 
raziskav na pobudo vlagateljev

--

REA
Izvajalska agencija Evropske Komisije 
za raziskave 

Bruselj
BE

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

2008: 274
2013: 558

– upravljanje večjega dela 
7. okvirnega programa za 
raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (FP7) 

--
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Drugi organi Skupnosti

AGENCIJA SEDEŽ MANDAT 
AGENCIJE

PRORAČUN
v milijonih EUR

ŠT. ZAPOSLENIH
Vir: KOM(2007)300

GLAVNA NALOGA OCENJEVAN
JE

EIT
Evropski inštitut za tehnologijo

še ni določen; 
Avstrija, 
Madžarska 
ali Poljska

predviden začetek 
delovanja v drugi 
polovici 2008

finančna sredstva Skupnosti: 
308,7

sestavljen bo iz več 
skupnosti znanja in 
inovacij ter glavne 
uprave, kjer bo 
zaposlenih 60 oseb

– pospešitev prenosa znanja za 
povečanje inovativnosti
– pospešitev ustanavljanja 
novih raziskovalnih podjetij in 
osamosvojitve poslovnih enot

--

Skupne tehnološke pobude
–FCH
– Čisto nebo
– IMI
– ENIAC
– ARTEMIS
– GMES

odvisno od 
skupne 
tehnološke 
pobude

odvisno od skupne 
tehnološke pobude

odvisno od skupne tehnološke 
pobude

odvisno od skupne 
tehnološke pobude

– dolgoročno javno-zasebno 
partnerstvo
– podpiranje obsežnih 
večnacionalnih razvojnih 
dejavnosti na področjih, ki so 
pomembna za evropsko 
industrijsko konkurenčnost, in 
zadev z velikim družbenim 
pomenom 

--

Evropsko skupno podjetje za ITER & 
razvoj fuzijske energije  

Barcelona
ES

začetek delovanja: 
19. 4. 2007

9 653, pri čemer je Euratom 
prispeval 7 649 

2008: 145 delovnih mest 
(60 stalnih in 85 
začasnih)

– podpiranje projektov za 
pospešitev razvoja fuzijske 
energije kot čiste in trajnostne 
energije

--

Skupno podjetje SESAR 
Upravljanje zračnega prometa

Bruselj
BE

Prispevek EU: 700 2008: predvidenih 23 
mest

– razvoj nove generacije 
evropskega sistema upravljanja 
zračnega prometa, ki zagotavlja 
varnost in pretočnost zračnega 
prometa po vsem svetu v 
naslednjih 30 letih

--
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