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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda a comunicação da Comissão intitulada "Agências europeias - perspectivas futuras"
(COM(2008)0135) relativa a uma estratégia para a resolução dos aspectos institucionais 
das agências de regulação em geral, e a sua intenção de relançar um debate 
interinstitucional acerca do futuro das agências da União Europeia e do seu papel na 
governação da UE; considera, ainda assim, esta contribuição tímida e eventualmente 
ineficaz em termos de obtenção de resultados claros e concretos no seguimento desse 
debate;

2. Lamenta a ausência de uma estratégia geral para a criação de agências da UE, em 
particular as arroladas no Anexo I, que se enquadram nas competências da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia; salienta que estão a ser criadas agências de forma 
casuística, o que dá origem a uma manta de retalhos pouco transparente de agências de 
regulação, agências de execução e outros organismos comunitários, constituindo cada um 
deles uma criação sui generis;

3. Realça a necessidade de alinhar as 29 agências de regulação existentes, bem como de 
definir uma estratégia clara para as novas agências ou outros organismos comunitários; 
insta a Comissão a apresentar uma proposta de regulamento-quadro que defina regras 
horizontais claras para a criação, estruturação, funcionamento, avaliação e controlo de 
agências ou outros organismos comunitários;

4. Insiste na necessidade de uma avaliação de impacto obrigatória e sistemática que inclua a 
relevância, a viabilidade económica e a eficiência antes de criar qualquer nova agência ou 
outro organismo comunitário, e de a criação de uma nova agência ou outro organismo 
comunitário ser sujeita a uma verificação clara e inequívoca da utilidade de delegar 
tarefas específicas da Comissão nessa nova agência ou organismo comunitário;

5. Sugere que sejam reestruturadas todas as rubricas orçamentais relativas a agências e 
outros organismos comunitários no sentido de aumentar a transparência e o controlo; 
propõe que seja avaliada a ideia de agrupar todas as rubricas orçamentais em causa numa 
única rubrica orçamental;

6. Insta a Comissão a apresentar os resultados da sua avaliação horizontal das agências o 
mais tardar até ao final do Verão de 2009; solicita à Comissão que elabore parâmetros de 
avaliação para comparar estes resultados e para definir regras claras para a cessação dos 
mandatos das agências em caso de desempenho insuficiente.
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ANEXO

Agências de regulação

AGÊNCIA SEDE PERÍODO PREVISTO ORÇAMENTO
Fonte: COM(2007)300

em milhões de euros

PESSOAL
Fonte: COM(2007)300

PRINCIPAL TAREFA AVALIAÇÃO

ENISA
Agência Europeia para a Segurança 
das Redes e da Informação

Heraklion
GR

14.3.2004 - 14.3.2009 APO 2008: 8,1 2008: 44 - Reforçar a capacidade da UE e dos 
Estados-Membros para prevenir, 
tratar e solucionar problemas de 
segurança de redes e informações

Avaliação 
retrospectiva: 2007
Principal 
responsável pela 
avaliação: Comissão

Autoridade Europeia Supervisora do 
Sistema Global de Navegação por 
Satélite (GNSS) GALILEO

A decidir A decidir APO 2008: 10,5 2008: 50 Autoridade de licenciamento para o 
plano de concessão GALILEO 
- Desenvolver o sistema europeu 
GNSS
- Garantir a segurança e a
certificação
- Gerir o acordo EGNOS

Principal 
responsável pela 
avaliação: 
Autoridade

EECMA
Autoridade Europeia para o Mercado 
das Comunicações Electrónicas

(em análise)

A decidir 2009 - a decidir A decidir A decidir Proposta da CE:
- Melhorar a coerência dos 
regulamentos da UE
- Reforçar a cooperação entre as 
ERN e a Comissão
- A14 Criar um centro de 
conhecimento para questões de 
regulamentação relacionadas com 
análise de mercado e prestação de 
serviços intracomunitários

A decidir
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ACER
Agência de Cooperação dos 
Reguladores da Energia

(em análise)

A decidir 2009 - a decidir A decidir A decidir Proposta da CE:
- Análise “caso a caso” das decisões 
tomadas pelos reguladores 
nacionais em questões 
transfronteiras e garantir uma
cooperação adequada entre os 
operadores das redes

A decidir

Agências de execução

AGÊNCIA SEDE PERÍODO PREVISTO ORÇAMENTO
Fonte: COM(2007)300

em milhões de euros

PESSOAL
Fonte: COM(2007)300

PRINCIPAL TAREFA AVALIAÇÃO

EACI
Agência de Execução para a 
Competitividade e a Inovação

Bruxelas
BE

1.1.2003 - 31.12.2015 Orçamento geral: 9,9
Marco Polo: 0,8

Lugares autorizados pelo 
orçamento comunitário: 
36

- Gerir o programa EIE (Energia 
Inteligente - Europa) 
- Gerir a iniciativa Eco-inovação, 
a Rede Empresarial Europeia e o 
programa Marco Polo

--

CEI
Agência Executiva do Conselho 
Europeu de Investigação

Bruxelas
BE

1.1.2008 - 31.12.2017 2008: 19,9 
2009: 35,6
Total 7 PC: 231.3

2008: 220
2013: 389

- Organismo de financiamento 
europeu destinado a apoiar 
investigação de ponta orientada 
para os investidores

--

REA
Agência de Execução para a 
Investigação da Comissão Europeia

Bruxelas
BE

1.1.2008 - 31.12.2017 2008: 14,6
2009: 35,2
Total 7 PC: 251.8

2008: 274
2013: 558

- Gerir uma grande parte do 7.º 
programa-quadro de actividades 
em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração  (PQ7) 

--
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Outros organismos comunitários

AGÊNCIA SEDE PERÍODO 
PREVISTO

ORÇAMENTO
em milhões de euros

PESSOAL
Fonte: COM(2007)300

PRINCIPAL TAREFA AVALIAÇÃO

EIT
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia

A decidir
(Áustria, 
Hungria ou
Polónia)

Início previsto para o 
segundo semestre de 
2008

Fundos comunitários: 308,7 Consistirá em várias 
Comunidades de 
Conhecimento e 
Inovação (CCI) e uma 
administração central de 
cerca de 60 pessoas

- Acelerar o intercâmbio de 
conhecimento para incrementar 
a inovação
- Promover a criação de 
instituições de investigação 
inicial e contínua.

--

ITC
Iniciativas tecnológicas conjuntas
- FCH
- Clean Sky
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

Em função da 
ITC

Em função da ITC Em função da ITC Em função da ITC - Parcerias Público-Privado de 
longo prazo
- Apoio a actividades de 
investigação em grande escala 
em áreas de grande interesse 
para a competitividade 
industrial europeia e em 
questões de elevada relevância 
para a sociedade

--

ITER
Empresa Comum Europeia para o 
ITER e o Desenvolvimento da Energia 
de Fusão

Barcelona
ES

Início: 19.4.2007 9 653 com uma contribuição 
da Euratom de 7 649 

2008: 145 lugares (60 
permanentes e 85 
temporários)

- Apoio a projectos destinados 
a acelerar o desenvolvimento
da fusão como energia limpa e 
sustentável

--

SESAR 
Gestão do Tráfego Aéreo

Bruxelas
BE

Contribuição da UE: 700 2008: 23 lugares
programados

- Desenvolver o sistema de 
tráfego aéreo de nova geração 
capaz de garantir a segurança e 
fluidez dos transportes aéreos 
em todo o mundo nos próximos 
30 anos.

--
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