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asupra propunerii de Decizie a Parlamentului European şi al Consiliului  

privind participarea Uniunii la programul de cercetare şi dezvoltare 
 pentru autonomie activă asistată derulată în comun cu mai multe state  

membre – [COM(2013) 500] 
 
 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11 din 19 aprilie 
2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în 
temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată cu adresa nr. 21/E, la data de 
05.09.2013, pentru verificarea conformării principiului subsidiarităţii asupra 
propunerii de Decizie a Parlamentului European şi al Consiliului privind 
participarea Uniunii la programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie 
activă asistată derulată în comun cu mai multe state membre – [COM(2013) 500] 

Obiectivul prezentei propuneri urmăreşte adoptarea unei decizii de către 
Consiliu şi Parlamentul European pentru a furniza mijloace juridice necesare 
participării Uniunii Europene la programul comun pentru o autonomie activă 
asistată derulat de mai multe state membre (programul AAA). 

Analizând textul propunerii, membrii Comisiei constată că aceasta are 
caracter legislativ şi face obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii. 

În esenţă, se propune: 
• creşterea accesibilităţii produselor şi serviciilor bazate pe tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor (TIC); 
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• menţinerea unei mase critice de cercetare aplicată, dezvoltare şi inovare 
transeuropeană de produse şi servicii bazate pe TIC; 

• stimularea investiţiilor private şi îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare 
industrială prin instituirea unui cadru coerent pentru dezvoltarea unor soluţii şi 
abordări europene (inclusiv a unor standarde minime comune). 

Acest program contribuie la abordarea provocării demografice şi la crearea 
de noi posibilităţi pentru IMM-uri. 

 
Principiul subsidiarităţii se aplică în acest caz deoarece propunerea nu intră 

sub incidenţa competenţei exclusive a Uniunii Europene. Mai mult decât atât, art. 185 
din TFUE, pe care se bazează propunerea, prevede în mod explicit participarea 
Uniunii la programele de cercetare derulate de mai multe state membre prin punerea 
în aplicare a tuturor aspectelor operaţionale, acolo unde este posibil la nivel naţional, 
simultan cu asigurarea unei abordări coerente a programului comun la nivel 
european. 

 
Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa 

din data de 24 septembrie 2013,  a hotărât, cu unanimitate de voturi, că propunerea 
de Decizie a Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea Uniunii 
la programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulată în 
comun cu mai multe state membre este conformă cu principiul subsidiarităţii 
conform alin. (3) al art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 
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