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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande med titeln 
”EU:s tillsynsmyndigheter – mot en gemensam ansats” (KOM(2008)0135) om en strategi 
för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på 
EU:s tillsynsmyndigheter i allmänhet och kommissionens avsikt att på nytt starta en 
interinstitutionell dialog om framtiden för EU:s byråer och deras roll i EU-förvaltningen. 
Parlamentet anser dock att detta bidrag är blygsamt och eventuellt ineffektivt när det 
gäller att nå tydliga och konkreta resultat i diskussionen.

2. Europaparlamentet beklagar att det saknas en allmän strategi för inrättandet av 
EU:s byråer, särskilt för de byråer som förtecknas i bilaga 1, vilka ingår i ansvarsområdet 
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Nya byråer inrättas från fall till fall,
vilket leder till ett ogenomträngligt lapptäcke av tillsynsmyndigheter, 
genomförandeorgan och andra gemenskapsorgan, där vart och ett är en skapelse för sig.

3. Europaparlamentet betonar att man måste anpassa de 29 tillsynsmyndigheterna till 
varandra och inrätta en tydlig strategi för nya byråer eller andra nya gemenskapsorgan. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ramförordning som 
fastställer tydliga områdesövergripande regler för inrättande, struktur, drift, utvärdering 
och övervakning.

4. Europaparlamentet insisterar på att en obligatorisk konsekvensbedömning, som omfattar 
relevans, kostnadseffektivitet och effektivitet, systematiskt måste genomföras innan man 
inrättar en ny byrå eller andra nya gemenskapsorgan. Under inrättandet av en ny byrå 
eller ett annat gemenskapsorgan bör det tydligt och entydigt framgå att det finns ett 
mervärde i att delegera vissa av kommissionens uppgifter till dessa nyinrättade byråer 
eller gemenskapsorgan.

5. Europaparlamentet föreslår en omstrukturering av alla budgetposter som gäller byråer 
och andra gemenskapsorgan för att öka insyn och övervakning. Parlamentet föreslår att 
man utvärderar tanken på att sammanfatta alla berörda budgetposter under en enda 
budgetrubrik.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast i slutet av sommaren 2009 lägga 
fram resultaten av sin övergripande utvärdering av byråerna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla riktmärken för jämförelse av dessa resultat och att fastställa 
tydliga regler för att avsluta byråers mandat i fall av prestationsbrister.
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BILAGA
Tillsynsmyndigheter

MYNDIGHET SÄTE MANDATPERIOD BUDGET
Källa: KOM(2007)0300

i miljoner euro

PERSONAL
Källa: KOM(2007)0300

FRÄMSTA 
ARBETSUPPGIFTER

UTVÄRDERING

ENISA
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet

Heraklion
GR

14. 3. 2004 – 14. 3. 2009 Preliminärt 
budgetförslag för 
2008: 8,1

2008: 44 – Att främja EU:s och 
medlemsstaternas förmåga att 
förhindra, ta itu med och lösa 
problem som rör nät- och 
informationssäkerhet.

Utvärdering i 
efterhand: 2007
Huvudansvar för 
utvärderingen: 
kommissionen

Tillsynsmyndigheten för det 
europeiska GNSS-systemet Galileo

Ännu ej 
fastställt

Ännu ej fastställd Preliminärt 
budgetförslag för 
2008: 10,5

2008: 50 Tillståndsmyndighet för 
licensplanen för Galileo
– Att utveckla det europeiska 
GNSS-systemet.
– Att garantera säkerhet och 
certifiering.
– Att förvalta Egnos-avtalet.

Huvudansvar för 
utvärderingen: 
myndigheten

EECMA
Europeiska myndigheten för 
marknaden för elektronisk 
kommunikation

(under beredning)

Ännu ej 
fastställt

2009 – ännu ej fastställd Ännu ej fastställd Ännu ej fastställd Kommissionens förslag:
– Att förbättra samstämdheten i 
regleringen inom EU.
– Att förstärka samarbetet mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna 
och kommissionen.
– Att skapa ett expertcentrum för 
tillsynsfrågor som sammanhänger 
med marknadsanalys och 
tillhandahållande av 
gemenskapsövergripande tjänster. 

Ännu ej fastställd
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ACER
Byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter

(under beredning)

Ännu ej 
fastställt

2009 – ännu ej fastställd Ännu ej fastställd Ännu ej fastställd Kommissionens förslag:
– Att ”från fall till fall” se över 
beslut av nationella 
tillsynsmyndigheter i 
gränsöverskridande frågor och se 
till att nätoperatörer samarbetar på 
ett lämpligt sätt.

Ännu ej fastställd

Genomförandeorgan

ORGAN SÄTE MANDATPERIOD BUDGET
Källa: KOM(2007)0300

i miljoner euro

PERSONAL
Källa: KOM(2007)0300

FRÄMSTA 
ARBETSUPPGIFTER

UTVÄRDERING

EACI
Genomförandeorganet för 
konkurrenskraft och innovation 

Bryssel
BE

1. 1. 2003 - 31. 12. 2015 Från allmänna budgeten: 9,9 
från Marco Polo: 0,8

Antal tjänster godkända i 
gemenskapsbudgeten: 36

– Förvaltning av programmet 
Intelligent energi – Europa.
– Förvaltning av initiativet för 
ekologisk innovation, nätverket 
för företag i Europa och Marco 
Polo-programmet.

--

ERC
Genomförandeorganet för Europeiska 
forskningsrådet 

Bryssel
BE

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

2008: 220
2013: 389

– Europeisk stiftelse som inrättats 
för att stödja investerardriven 
spjutspetsforskning.

--

REA
Europeiska kommissionens 
genomförandeorgan för forskning

Bryssel
BE

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

2008: 274
2013: 558

– Förvaltning av en stor del av 
sjunde ramprogrammet för 
Europeiska gemenskapens 
verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (FP7).

--
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Övriga gemenskapsorgan

ORGAN SÄTE MANDATPERIOD BUDGET
i miljoner euro

PERSONAL
Källa: KOM(2007)0300

FRÄMSTA 
ARBETSUPPGIFTER

UTVÄRDERING

EIT
Europeiska institutet för innovation 
och teknik

Ännu ej 
fastställt, 
valet står 
mellan 
Österrike, 
Ungern och 
Polen

Starten planerad till 
andra halvåret 2008

Gemenskapsfinansiering: 
308,7

Kommer att bestå av olika 
kunskaps- och 
innovationsgrupper 
(KI-grupper) och en 
central förvaltning med 
cirka 60 personer

– Att påskynda 
kunskapsöverföring för att ge 
fart åt innovation.
– Att främja skapandet av 
forskningsavläggare och 
nyetableringar.

--

JTI
Gemensamma teknikinitiativ
– FCH, gemensamma företaget för bränsleceller 
och vätgas
– Clean Sky, det gemensamma företaget Clean 
Sky
– IMI, det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel
– Eniac, det gemensamma företaget Eniac
– Artemis, det gemensamma teknikinitiativet för 
inbyggda datorsystem
– GMES, global övervakning för miljö och 
säkerhet

Varierar för 
de olika 
initiativen

Varierar för de olika 
initiativen

Varierar för de olika 
initiativen

Varierar för de olika 
initiativen

– Långsiktiga offentlig-privata 
partnerskap.
– Stöd till storskalig 
multinationell 
forskningsverksamhet på 
områden av stort intresse för 
Europas konkurrenskraft och 
frågor av hög samhällelig 
relevans. 

--

JU ITER
det gemensamma företaget Iter
Det europeiska gemensamma företaget 
för Iter och för utvecklingen av 
fusionsenergi 

Barcelona
ES

Start: 19. 4. 2007 9 653 med ett bidrag från 
Euratom på 7 649

2008: 145 tjänster (60 fasta 
och 85 tillfälliga)

– Att stödja  projekt för att 
påskynda utvecklingen av 
fusionstekniken som ren och 
hållbar energikälla.

--
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JU SESAR
det gemensamma företaget Sesar 
Flygledning

Bryssel
BE

EU:s bidrag: 700 2008: 23 planerade tjänster – Att utveckla den nya 
generation av 
flygledningssystem som ska 
klara av att garantera säkerhet 
och flyt i luftfarten globalt 
under de närmaste 30 åren.

--
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