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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Principais elementos da proposta

A proposta para os programas específicos baseia-se nos artigos 163º a 173º do Título XVIII 
do Tratado e, em especial, no nº 3 do artigo 166º relativo à execução do programa-quadro 
através de programas específicos. 

A Comissão tenciona criar uma agência de execução, à qual serão confiadas determinadas 
tarefas de execução dos programas específicos “Cooperação”, “Pessoas” e “Capacidades”. 
Esta abordagem será igualmente adoptada na execução do programa “Ideias”.

O programa específico "Pessoas" incentivará os europeus a enveredar por carreiras de 
investigação ou a prossegui-las, encorajará os investigadores a permanecer na Europa e atrairá 
os melhores cérebros para a Europa. As actividades baseiam-se na longa e frutuosa 
experiência adquirida nas acções Marie Curie em resposta às necessidades dos investigadores 
em termos de formação, mobilidade e progressão na carreira. Embora apresentando uma 
continuidade considerável, é dada maior importância aos seguintes aspectos:

• Um maior efeito estruturador, por exemplo através da introdução do co-financiamento 
de programas regionais, nacionais e internacionais na linha de acção “Formação ao 
longo da vida e progressão na carreira”. 

• Participação da indústria: Embora seja mantido o carácter ascendente das acções 
Marie Curie, será dada maior importância à formação e progressão na carreira em e 
para diferentes sectores, nomeadamente no sector privado. Para tal será dado mais
relevo ao desenvolvimento de aptidões e competências complementares, cruciais para 
uma melhor compreensão da investigação nas empresas e para a qualidade da sua 
investigação. Com este fim em vista, incentivar-se-ão experiências intersectoriais 
através da participação activa da indústria em todas as acções e da criação de um 
regime específico para a partilha de conhecimentos em parcerias entre os sectores 
público e privado, incluindo em especial as PME.

• A dimensão internacional será reforçada. Para além das bolsas de saída com regresso 
obrigatório, destinadas a contribuir para a formação ao longo da vida e a progressão na 
carreira dos investigadores da UE, o âmbito da cooperação internacional será alargado 
ainda mais através de investigadores provenientes de países terceiros.

2. Recomendações da relatora de parecer 

Por motivos de coerência, a relatora de parecer propõe o mesmo conjunto de alterações para 
cada um dos sete programas específicos. 

Uma alteração-padrão faz referência ao quadro financeiro plurianual e à necessidade de 
respeitar o limite da rubrica 1 bis.

As seguintes alterações propostas incluem o princípio da boa gestão financeira e de noção de
execução eficaz das acções financeiras no quadro do programa específico. 
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A fim de melhorar o controlo financeiro das actividades de investigação financiadas pela 
Comunidade, a relatora de parecer entende que a Comissão deveria informar regularmente a 
autoridade orçamental sobre a execução 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 das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Projecto de resolução legislativa

Alteração 1
Nº 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 (MFF) 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)

A Comissão tomará todas as medidas 
necessárias para verificar  que as acções 
financiadas  serão executadas  de forma 
eficaz e respeitando as disposições do 
Regulamento Financeiro.

Alteração 3
Artigo 3, parágrafo 1 ter (novo)

  
1 JO C 49, de 28.2.2006, p. 37.
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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 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. A relatora considera que o 
procedimento deve ser mantido para melhorar o acompanhamento da utilização das dotações 
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nos programas específicos do Sétimo Programa-Quadro.

Alteração 6
Artigo 8, nº 5 bis (novo)

5 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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