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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Principais elementos da proposta

O programa específico estabelece as actividades a executar no domínio não nuclear pelo 
Centro Comum de Investigação, proporcionando apoio científico e técnico centrado nos 
clientes para o processo de decisão política da UE, garantindo o apoio à implementação e 
acompanhamento das políticas existentes e respondendo às novas necessidades políticas.

2. Recomendações da relatora

Por razões de coerência, a relatora de parecer propõe uma série de alterações idênticas para os 
sete programas de investigação específicos.

Uma alteração-padrão diz respeito ao Quadro Financeiro Plurianual e à necessidade de
respeitar o limite máximo da rubrica 1 bis.

As alterações propostas incluem a ideia de uma gestão financeira saudável e de uma 
implementação eficaz das acções financiadas no âmbito do programa específico.

Na opinião da relatora de parecer, a fim de melhorar o controlo financeiro das actividades de 
investigação financiadas pela Comunidade, a Comissão deveria informar regularmente a 
autoridade orçamental a respeito da implementação dos programas específicos e fornecer 
informações prévias sempre que pretenda afastar-se da repartição das despesas indicada no 
orçamento geral.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Projecto de resolução legislativa

Alteração 1
Considerando 1 bis (novo)

1 bis. Considera que a dotação financeira indicativa constante da proposta legislativa deve 
ser compatível com o limite máximo da rubrica 1 bis do novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) e assinala que o montante anual será decidido no âmbito do 
processo orçamental anual em conformidade com as disposições do ponto 38 do AII 
de 17 de Maio de 2006;

Justificação

Alteração-padrão.
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Proposta de decisão 

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 2
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

A Comissão adoptará todas as medidas 
necessárias para verificar se as acções 
financiadas são eficazmente levadas a 
efeito e de acordo com as disposições do 
Regulamento Financeiro.

Alteração 3
Artigo 3, parágrafo 1 ter (novo)

As despesas administrativas globais do 
programa, incluindo as despesas internas e 
de gestão da Agência de Execução, devem 
ser proporcionais às missões previstas no 
programa em causa, estando sujeitos à
decisão das autoridades orçamental e 
legislativa.

Justificação

As dotações atribuídas à Agência de Execução deverão estar em conformidade, quer com as 
disposições previstas no Código de Conduta sobre a criação de tais Agências, quer com o 
Regulamento nº 58/2003 do Conselho, que define o estatuto das Agências de Execução 
encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários. Ficará, assim, 
salvaguardado o devido financiamento das acções que constam do programa.

Alteração 4
Artigo 3, parágrafo 1 quater (novo)

As dotações orçamentais serão utilizadas 
em conformidade com o princípio da boa 
gestão financeira, nomeadamente em 
conformidade com os princípios da 

  
1 JO C 49 de 28.2.2006, p. 37.
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economia, da eficácia e da eficiência, bem 
como com o princípio da 
proporcionalidade.

Alteração 5
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
A Comissão informará previamente a 
autoridade orçamental sempre que 
pretenda afastar-se da repartição de 
despesas apresentada nas observações e no 
anexo do orçamento anual.

Justificação

Este procedimento foi introduzido em resultado de um acordo estabelecido entre a Comissão 
dos Orçamentos e a Comissão Europeia em Outubro de 1999. O relator considera que o 
procedimento deve ser mantido, de forma a melhorar o acompanhamento da utilização das 
dotações nos programas específicos do Sétimo Programa-Quadro.

Alteração 6
Artigo 7, parágrafo 1 bis (novo)

O relatório de avaliação deverá incluir uma 
apreciação da boa gestão financeira. 
Deverá igualmente incluir uma avaliação 
da eficácia e da regularidade da gestão 
orçamental e económica do programa.



PE 374.077v03-00 6/6 AD\621393PT.doc

PT

PROCESSO

Título Proposta de decisão do Conselho relativa ao programa específico a 
executar por meio de acções directas pelo Centro Comum de 
Investigação no âmbito do 7º programa-quadro da Comunidade 
Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração (2007- 2013)

Referências (COM(2005)0439 – C6 0380/2005 – 2005/0184(CNS))
Comissão competente quanto ao fundo ITRE
Parecer emitido por

Data de comunicação em sessão
BUDG
17.11.2005

Cooperação reforçada – Data de 
comunicação em sessão
Relator de parecer

Data de designação
Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Relator de parecer substituído
Exame em comissão 22.6.2006
Data de aprovação 22.6.2006
Resultado da votação final +:

–:
0:

16
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus 
Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, 
Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis 
Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick 
Vaugrenard e Ralf Walter

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final
Suplente(s) (nº 2 do art. 178º) 
presente(s) no momento da votação final
Observações (dados disponíveis numa 
única língua)

...


