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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Principais elementos da proposta

A proposta de programas específicos tem por base os artigos 163º a 173º do Título XVIII do 
Tratado e, nomeadamente, o nº 3 do artigo 166º relativo à execução do programa-quadro por 
meio de programas específicos.

A Comissão tem a intenção de criar uma agência executiva encarregada de certas tarefas 
indispensáveis à execução dos programas específicos "Cooperação", "Pessoal" e 
"Capacidades". A mesma medida será adoptada para a execução do programa "Ideias".

O programa “Ideias” proporcionará um mecanismo pan-europeu para apoiar os cientistas, 
engenheiros e académicos verdadeiramente criativos, cuja curiosidade e sede de 
conhecimentos tenham maiores possibilidades de conduzir a descobertas imprevisíveis e 
espectaculares que possam alterar a nossa concepção do mundo.
O programa “Ideias” adopta o termo “investigação de fronteira” que reflecte uma nova 
compreensão da investigação fundamental. Na vanguarda da criação de novos conhecimentos, 
a “investigação de fronteira” é uma actividade com riscos inerentes, que envolve a realização 
de avanços fundamentais no domínio da ciência, da tecnologia e da engenharia, 
independentemente dos limites estabelecidos entre disciplinas ou fronteiras nacionais.

O programa seguirá uma abordagem por “iniciativa dos investigadores”, dando-lhes a 
possibilidade de proporem os seus próprios tópicos de investigação. As subvenções serão 
concedidas a equipas individuais, com a flexibilidade de estas poderem ser constituídas por 
qualquer tipo de agrupamento de investigadores considerado adequado para a realização dos 
projectos, desde uma única instituição até várias instituições, num só país ou atravessando 
fronteiras nacionais. Em qualquer caso, é a excelência científica, e não os requisitos 
administrativos, que deve orientar a formação das equipas. O programa garantirá a sua 
diferenciação em relação às acções de financiamento nacionais no domínio da investigação 
fundamental através dos seus objectivos estratégicos e do seu âmbito europeu.

A criação de um Conselho Europeu de Investigação (CEI) para a implementação do programa 
“Ideias” constitui um novo ponto de partida. Serão estabelecidas duas componentes 
estruturais essenciais: um conselho científico independente e uma estrutura de execução 
específica, que será incumbida da execução do programa, conforme previsto no programa  de 
trabalho anual. O mandato do conselho científico incluirá: estratégia científica, 
acompanhamento e controlo de qualidade e comunicação e difusão.

A Comissão adoptará o programa de trabalho tal como for proposto pelo conselho científico. 
Se considerar que não pode adoptar o programa de trabalho conforme proposto por este não 
corresponder aos objectivos do programa ou não estar em conformidade com a legislação 
comunitária, por exemplo, a Comissão terá a obrigação de expor as suas razões publicamente.
Este procedimento destina-se a assegurar o respeito, de uma forma plena e transparente, dos 
princípios da autonomia e da integridade que regem o funcionamento do CEI.

2. Recomendações da relatora
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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.

Proposta de decisão 

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 2
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

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

Alteração 5
Artigo 7 bis (novo)
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Artigo 7º 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. A relatora considera que o 
procedimento deve ser mantido para melhorar o acompanhamento da utilização das dotações 
nos programas específicos do Sétimo Programa-Quadro.

Alteração 6
Artigo 8, nº 6 bis (novo)

6 bis. 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.
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