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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-aġenziji Ewropej –
Il-mixja ’l quddiem" (COM(2008)0135) dwar strateġija għall-implimentazzjoni futura ta' 
l-aspetti istituzzjonali ta' l-aġenziji regolatorji, b'mod ġenerali, u l-intenzjoni tagħha li 
tniedi mill-ġdid id-djalogu interistituzzjonali dwar il-futur ta' l-aġenziji ta' l-UE u l-irwol 
tagħhom fit-tmexxija Ewropea; madankollu, iqis dan il-kontribut bħala timidu, u 
possibilment ineffettiv f'termini tal-kisba ta' riżultati ċari u konkreti mid-diskussjoni;

2. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' strateġija ġenerali għall-ħolqien ta' aġenziji ta' l-UE, 
b'mod partikulari dawk imniżżla fl-Anness I, li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija; jinnota li qed jinħolqu aġenziji ġodda skond iċ-
ċirkustanzi ta’ kull każ individwali, u dan qed iwassal għal mużajk sħiħ u xejn trasparenti 
ta' aġenziji regolatorji, aġenziji eżekuttivi u entitajiet Komunitarji oħra li kull wieħed 
jikkostitwixxi struttura sui generis;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm uniformità fid-29 aġenzija eżistenti kollha kif ukoll li 
tkun stipulata strateġija ċara għal aġenziji ġodda jew għal entitajiet oħra tal-Komunità; 
jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal regolament ta' qafas li jistabblixxi 
regoli orizzontali ċari għall-ħolqien, l-istruttura, l-operazzjoni, l-evalwazzjoni u l-kontroll 
tagħhom;

4. Jinsisti li qabel ma titwaqqaf kwalunkwe aġenzja jew entità komunitarja ġdida, teħtieġ 
issir evalwazzjoni sistematika ta' l-impatt li tikkunsidra r-rilevanza, il-benefiċċju meta 
mqabbel ma’ l-ispiża, kif ukoll l-effiċjenza, u li t-twaqqif ta' aġenzija ġdida jew entità 
komunitarja oħra tkun suġġetta għal aċċertament ċar u mingħajr ambigwità li hemm valur 
miżjud fid-delegazzjoni ta’ ħidmiet partikulari tal-Kummissjoni għal aġenzija ġdida jew 
entità Komunitarju oħra bħal dawn;

5. Jissuġġerixxi li jkunu ristrutturati l-linji tal-baġit kollha li jikkonċernaw l-aġenziji u korpi 
Komunitarji oħra sabiex ikunu mtejba t-trasparenza u l-kontroll; jipproponi li tkun 
evalwata l-idea li l-linji kollha kkunsidrati jinġabru fi grupp taħt intestatura baġitarja 
waħda;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta r-riżultati ta' l-evalwazzjoni orizzontali tagħha 
ta' l-aġenziji sa tmiem is-sajf ta' l-2009: jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal kriterji ta’ 
riferenza li jippermettu t-tqabbil tar-riżultati u biex tistipula regoli ċari biex jintemm il-
mandat ta' l-aġenziji deċentralizzati f'każijiet ta' prestazzjoni fqira.
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ANNESS

Aġenziji Regolatorji

AĠENZIJA SEDE PERJODU TAL-
MANDAT

BAĠIT
Sors: COM(2007)300

f’miljuni EUR

STAFF
Sors: COM(2007)300

FUNZJONI PRINĊIPALI EVALWAZZJONI

ENISA
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà 
tan-Networks u l-Informazzjoni

Heraklion
GR

14. 3. 2004 - 14. 3. 2009 2008 PDB: 8.1 2008: 44 - Issaħħaħ il-kapaċità ta' l-UE u l-
Istati Membri biex jevitaw, 
jindirizzaw u jirrispondu għal 
problemi ta' sigurtà tan-netwerk u 
ta' l-informazzjoni

Evalwazzjoni 
retrospettiva: 2007
Responsabbli 
prinċipali għall-
evalwazzjoni: Il-
Kummissjoni

Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza 
tal-GNSS GALILEO

Għad trid 
tkun deċiża

Għad irid ikun deċiż 2008 PDB: 10.5 2008: 50 Awtorità tal-liċenzja għall-pjan ta' 
konċessjoni GALILEO
- Tiżviluppa s-sistema Ewropea tal-
GNSS
-Tiżgura s-sikurezza u ċ-
ċertifikazzjoni
- Timmaniġġja l-ftehima EGNOS

Responsabbli 
prinċipali għall-
evalwazzjoni: l-
Awtorità

EECMA
Awtorità tas-Suq Ewropew tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi

(qed tiġi kkunsidrata)

Għad trid 
tkun deċiża

2009 - Għad irid ikun 
deċiż

Għad irid ikun deċiż Għad irid ikun deċiż Proposta KE:
- Ittejjeb il-konsistenza tar-
regolamentazzjoni fl-UE
- Issaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-
NRAs u l-Kummissjoni
- A14 Toħloq ċentru ta' għarfien 
espert dwar kwistjonijiet regolatorji 
b'rabta ma' l-analiżi tas-suq u l-
forniment ta' servizzi trans-
Komunitarji 

Għad trid tkun 
deċiża
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ACER
Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija

(qed tiġi kkunsidrata)

Għad trid 
tkun deċiża

2009 - Għad irid ikun 
deċiż

Għad irid ikun deċiż Għad irid ikun deċiż Proposta KE:
- tirrevedi “fuq bażi ta' kull każ 
għalih” id-deċiżjonijiet li jittieħdu 
mir-regolaturi nazzjonali fi 
kwistjonijiet transkonfinali u tiżgura 
li jkun hemm koperazzjoni 
adegwata bejn l-operaturi tan-
netwerks

Għad trid tkun 
deċiża

Aġenziji eżekuttivi

AĠENZIJA SEDE PERJODU TAL-
MANDAT

BAĠIT
Sors: COM(2007)300

f’miljuni EUR

STAFF
Sors: COM(2007)300

FUNZJONI 
PRINĊIPALI

EVALWAZ
ZJONI

EACI
Aġenzija Eżekuttiva għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni

Brussell
BE

1. 1. 2003 - 31. 12. 2015 Fil-baġit ġenerali: 9.9 
Fil-programm Marco Polo: 0.8

Postijiet awtorizzati fil-
baġit tal-Komunità: 36

- Timmaniġġja l-programm IEE 
(Enerġija Intelliġenti għall-
Ewropa )
- Timmaniġġja l-inizjattiva ta' l-
Eko-innovazzjoni u n-Netwerk 
Ewropew ta' l-Impriża u l-
programm Marco Polo

--

ERC
Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka 

Brussell
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 19.9 
2009: 35.6
Total 7 PC: 231,3

2008: 220
2013: 389

- Korp Ewropew għall-
finanzjament imwaqqaf biex 
jappoġġja r-riċerka innovattiva 
fil-fruntieri ta' l-għarfien fuq l-
inizjattivata' l-investituri

--

REA
Aġenzija Eżekuttiva tal-Kummissjoni 
Ewropea għar-Riċerka

Brussell
BE

1. 1. 2008 - 31. 12. 2017 2008: 14.6
2009: 35.2
Total 7 PC: 251,8

2008: 274
2013: 558

- Timmaniġġja parti kbira mis-
Seba' Programm ta’ Qafas għall-
Attivitajiet ta' Riċerka, Żvilupp 
Teknoloġiku u Dimostrazzjoni 
(FP7) 

--
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Korpi Komunitarji oħra

AĠENZIJA SEDE PERJODU TAL-
MANDAT

BAĠIT
f'miljuni ta' euro

STAFF
Sors: COM(2007)300

FUNZJONI 
PRINĊIPALI

EVALWAZZJ
ONI

EIT
L-Istitut Ewropew ta’ l-Innovazzjoni u 
t-Teknoloġija

Għad trid 
tkun deċiża 
bejn l-
Awstrija, l-
Ungerija u l-
Polonja

ippjanat li jibda mit-
tieni nofs ta' l-2008

Finanzjament Komunitarju: 
308.7

Se jkun jikkonsisti 
f'diversi Komunitajiet ta’ 
l-Għarfien u l-
Innovazzjon (KICs) u 
amministrazzjoni ċentrali 
ta' madwar 60 persuna

- Tħaffef it-trasferiment ta' l-
għarfien biex tagħti spinta lill-
innovazzjoni
- Tippromwovi l-ħolqien ta' 
effetti derivati mir-riċerka u 
impriżi ġodda

--

JTIs
L-Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija
- FCH
- Sema Nadif
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

Jiddependi 
mill-JTI

Jiddependi mill-JTI Jiddependi mill-JTI Jiddependi mill-JTI - Sħubiji Pubbliċi-Privati fuq 
perjodu ta' żmien twil
- Tappoġġja attivitajiet ta' 
riċerka multinazzjonali fuq 
skala kbira f'oqsma ta' interess 
kbir għall-kompettitività 
industrijali Ewropea u 
kwistjonijiet ta' rilevanza kbira 
għas-soċjetà 

--

JU ITER
Impriża Konġunta Ewropea għall-
ITER u għall-Iżvilupp ta’ l-Enerġija 
mill-Fużjoni 

Barċellona
ES

bidu: 19. 4. 2007 9 653 b'kontribuzzjoni mill-
Euratom ta' 7 649 

2008: 145 post (60 
permanenti u 85 
temporanji)

-Tappoġġja proġetti biex 
tħaffef l-iżvilupp ta’ l-enerġija 
mill-fużjoni bħala enerġija 
nadifa u sostenibbli

--

JU SESAR 
Amministrazzjoni tat-Traffiku ta' l-
Ajru

Brussell
BE

Kontribuzzjoni ta' l-UE: 700 2008: 23 post ippjanat - Tiżviluppa ġenerazzjoni ġdida 
ta' amministrazzjoni tat-traffiku 
ta' l-ajru li tkun kapaċi tiżgura 
s-sikurezza u l-fluwidità tat-
trasport bl-ajru fid-dinja kollha 
tul it-30 sena li ġejjin

--
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RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data ta’ l-adozzjoni 16.7.2008

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

46
0
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo 
Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Adam 
Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David 
Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján 
Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, 
Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres 
Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos 
Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Dorette 
Corbey, Avril Doyle, Juan Fraile Cantón, Françoise Grossetête, Satu 
Hassi, Toine Manders, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Silvia-Adriana 
Ţicău, Vladimir Urutchev
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