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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Agențiile europene – calea de urmat” 
(COM(2008)0135) privind o strategie pentru rezolvarea viitoare a aspectelor 
instituționale ale agențiilor de reglementare, în general, și intenția sa de a relansa dialogul 
interinstituțional referitor la viitorul agențiilor UE și la rolul acestora în guvernarea 
europeană; consideră că această contribuție este totuși timidă și că nu va reuși, probabil, 
să obțină rezultate clare și concrete în urma discuțiilor;

2. regretă absența unei strategii generale pentru crearea agențiilor UE, în special a acelor 
enumerate în Anexa I, care intră în competența Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie; ia act de faptul că noi agenții sunt create de la caz la caz, ceea ce conduce la 
apariția unui mozaic opac de agenții de reglementare, agenții executive și alte organisme 
comunitare, fiecare în parte reprezentând o creație sui generis;

3. subliniază necesitatea de a alinia cele 29 de agenții de reglementare existente, precum și 
de a stabili o strategie clară pentru noile agenții sau alte organisme comunitare; solicită 
Comisiei să elaboreze o propunere privind un regulament-cadru de stabilire a unor norme 
orizontale clare pentru crearea, structurarea, funcționarea, evaluarea și controlul acestor 
organisme;

4. insistă asupra faptului că o evaluare de impact obligatorie privind relevanța, eficacitatea 
costurilor și eficiența trebuie să se realizeze în mod sistematic înainte de a crea orice nouă 
agenție sau alt organism comunitar și că pentru înființarea unei noi agenții sau a unui alt 
organism comunitar este necesar să se ajungă la concluzia clară și fără echivoc conform 
căreia delegarea anumitor sarcini ale Comisiei către această nouă agenție sau aceste alt 
organism comunitar generează o valoare adăugată;

5. sugerează să se restructureze toate liniile bugetare privind agențiile sau alte organisme 
comunitare cu scopul de a mări transparența și controlul; propune să se evalueze ideea de 
a grupa toate liniile bugetare respective sub o singură rubrică bugetară;

6. invită Comisia să prezinte rezultatele evaluării sale orizontale a agențiilor cel târziu până 
la sfârșitul verii 2009; solicită Comisiei să elaboreze criterii care să permită compararea 
rezultatelor și să stabilească reguli clare pentru încheierea mandatului agențiilor 
descentralizate în cazul obținerii unor rezultate slabe. 



PE407.917v02-00 4/7 AD\735023RO.doc

RO

ANEXĂ

Agenții de reglementare

AGENȚIE SEDIU MANDAT BUGETUL
Sursa: COM(2007)300

in Mio EUR

PERSONAL
Sursa: COM(2007)300

ATRIBUȚII 
PRINCIPALE

EVALUARE

AESRID
Agenția europeană pentru securitatea 
rețelelor informatice și a datelor

Heraklion
GR

14. 3. 2004 - 14. 3. 2009 2008 PDB: 8.1 2008: 44 - Consolidarea capacităților UE și a 
statelor membre de a preveni, 
examina și soluționa problemele 
legate de securitatea rețelelor 
informatice și a datelor

Evaluare 
retrospectivă: 2007
Principalul 
responsabil al 
evaluării: Comisia

Autoritatea Europeană de 
Supraveghere a GNSS pentru 
GALILEO

Urmează să 
fie stabilit

Urmează să fie stabilit 2008 PDB: 10.5 2008: 50 Autoritatea de autorizare pentru 
planul de concesionare GALILEO
- Dezvoltarea sistemului european 
GNSS
- Asigurarea securității și a 
certificării
- Administrarea acordului EGNOS

Principalul 
responsabil al 
evaluării: 
Autoritatea

AERPCE
Autoritatea europeană de 
reglementare a pieței comunicațiilor 
electronice

(în curs de examinare)

Urmează să 
fie stabilit

2009 - urmează să fie 
stabilit

Urmează să fie stabilit Urmează să fie stabilit Propunerea CE:
- Îmbunătățirea coerenței normelor 
în UE
- Consolidarea cooperării între 
ANR și Comisie
- Crearea unui centru de expertiză 
pentru problemele de reglementare 
referitoare la analiza pieței și la 
oferirea de servicii la nivel 
comunitar 

Urmează să fie 
stabilită
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ACARDE
Agenția pentru cooperarea 
autorităților de reglementare din 
domeniul energetic

(în curs de examinare)

Urmează să 
fie stabilit

2009 - urmează să fie 
stabilit

Urmează să fie stabilit Urmează să fie stabilit Propunerea CE:
revizuirea, de la caz la caz, a 
deciziilor luate de autoritățile 
naționale de reglementare privind 
aspecte transfrontaliere și 
garantarea unei cooperări 
corespunzătoare între operatorii de 
rețea

Urmează să fie 
stabilită

Agenții executive

AGENȚIE SEDIU MANDAT BUGETUL
Sursa: COM(2007)300

in Mio EUR

PERSONAL
Sursa: COM(2007)300

ATRIBUȚII 
PRINCIPALE

EVALUAR
E

AECI
Agenția Executivă pentru 
Competitivitate și Inovare

Bruxelles
BE

1. 1. 2003 - 31. 12. 2015 În cadrul bugetului general: 9.9 
În cadrul programului Marco 
Polo: 0.8

Posturi autorizate prin 
bugetul Comunității: 36

- Administrarea programul EIE 
(Energie inteligentă – Europa)
Administrarea inițiativei privind 
ecoinovația, precum și a Rețelei 
europene a întreprinderilor și a 
programului Marco Polo

--

AECEC
Agenția Executivă a Consiliului 
European pentru Cercetare 

Bruxelles
BE

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

2008: 220
2013: 389

- Organism european de finanțare 
creat cu scopul de a sprijini 
cercetarea în domenii aflate la 
granița mai multor discipline 
orientate către investiții

--

AECCE
Agenția Executivă pentru Cercetare a 
Comisiei Europene

Bruxelles
BE

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

2008: 274
2013: 558

- Administrarea unei părți 
importante a celui de-al șaptelea 
program-cadru pentru activități de 
cercetare, dezvoltare tehnologică 
și demonstrative (FP7) 

--
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Alte organisme comunitare

AGENȚIE SEDIU MANDAT BUDGET
in Mio EUR

PERSONAL
Sursa: COM(2007)300

ATRIBUȚII 
PRINCIPALE

EVALUARE

IET
Institutul European de Inovare și 
Tehnologie

Urmează să 
fie stabilit 
între Austria, 
Ungaria și 
Polonia

început prevăzut pentru 
a doua jumătate a 
anului 2008

Finanțare comunitară: 308.7 Va fi format din mai 
multe Comunități ale 
cunoașterii și inovării 
(CCI) și dintr-o 
administrație centrală de 
aproximativ 60 de 
persoane

- Accelerarea transferului de 
cunoștințe pentru stimularea 
inovației
- promovarea creării de spin-
offs și start-ups în domeniul 
cercetării

--

ITC
Inițiative tehnologice comune
- FCH
- Clean Sky
- IMI
- ENIAC
- ARTEMIS
- GMES

În funcție de 
ITC

În funcție de ITC În funcție de ITC În funcție de ITC - parteneriate public-privat pe 
termen lung
- sprijinirea activităților de 
cercetare multinaționale pe 
scară largă în domenii de 
interes major pentru 
competitivitatea industrială 
europeană și privind aspecte de 
importanță majoră pentru 
societate 

--

JU ITER
Întreprinderea comună europeană 
pentru ITER & pentru dezvoltarea 
energiei de fuziune 

Barcelona
ES

început: 19. 4. 2007 9 653 cu o contribuție de 7 
649 din partea Euratom 

2008: 145 de posturi (60 
permanente și 85 
temporare)

- sprijinirea proiectelor de 
accelerare a dezvoltării fuziunii 
ca energie curată și durabilă

--

JU SESAR
Gestionarea traficului aerian

Bruxelles
BE

Contribuția UE: 700 2008: 23 de posturi 
prevăzute

- dezvoltarea unei noi generații 
de sisteme de gestionare a 
traficului aerian capabilă să 
asigure securitatea și fluiditatea 
transportului aerian în întreaga 
lume în următorii 30 de ani

--
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 16.7.2008

Rezultatul votului final +:
–:
0:

46
0
0

Membri titulari prezenți la votul final John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo 
Chatzimarkakis, Dragoș 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
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