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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 específico “Capacidades” promoverá uma maior capacidade de investigação e 
inovação em toda a Europa. O programa é uma combinação da continuação e reforço de 
acções dos programas-quadro anteriores e inclui, além disso, novidades importantes.

Um novo elemento importante é a abordagem estratégica prevista de apoio à construção de 
novas infra-estruturas de investigação, que complementará o apoio contínuo a uma utilização 
optimizada das infra-estruturas de investigação existentes. O apoio à construção de novas 
infra-estruturas processar-se-á mediante uma abordagem em duas fases: uma fase preparatória 
e uma fase de construção. Com base no trabalho do Fórum Europeu de Estratégias para Infra-
estruturas de Investigação (ESFRI) sobre o desenvolvimento de um roteiro europeu para 
novas estruturas de investigação, a Comissão identificará projectos prioritários que poderão 
beneficiar de apoio da CE no âmbito do 7º programa-quadro. Relativamente a estes projectos, 
a Comissão actuará como facilitador, especialmente no que diz respeito a mecanismos de 
engenharia financeira para a fase de construção, incluindo a simplificação do acesso a 
empréstimos do BEI através do Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos. No 
anexo 1 é apresentada a “lista de oportunidades” do ESFRI, que consiste em exemplos 
concretos de novas infra-estruturas em larga escala de que a comunidade científica europeia 
terá necessidade na próxima década. Serão mantidos os dois regimes de apoio à investigação 
em favor das PME e das associações de PME, com um aumento do orçamento a fim de 
responder à sua necessidade crescente de externalização da investigação.

As acções “Regiões do conhecimento” tirarão partido do sucesso da acção-piloto. O objectivo 
é fazer com que as redes transnacionais de regiões possam utilizar plenamente as suas 
capacidades a nível de investigação e absorver novos conhecimentos resultantes da 
investigação, bem como facilitar a emergência de “agregados centrados na investigação” que 
associem universidades, centros de investigação, empresas e autoridades regionais.

Um novo elemento importante é a acção destinada a libertar todo o potencial de investigação 
nas regiões de “convergência” e nas regiões ultraperiféricas da UE. A realização da economia 
e da sociedade do conhecimento depende do reforço da excelência da investigação europeia, 
mas também de uma melhor utilização do elevado potencial de investigação existente em toda 
a UE até à data inexplorado. As acções permitirão o recrutamento de investigadores de outros 
países da UE, o destacamento de pessoal de investigação e gestão, a organização de meios de 
avaliação e a aquisição e desenvolvimento de equipamentos de investigação. Essas acções 
complementarão as necessidades e oportunidades para o reforço das capacidades de 
investigação de centros de excelência existentes ou emergentes nessas regiões que possam ser 
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cobertas pelos Fundos Estruturais.
O desenvolvimento coerente de políticas colocará uma maior ênfase na coordenação de 
políticas de investigação nacionais e regionais através de um regime específico de apoio a 
iniciativas de cooperação transnacionais nesta matéria nos Estados-Membros e regiões. Tal 
reforçará a implementação do método aberto de coordenação das políticas de investigação e 
promoverá iniciativas concertadas ou conjuntas entre grupos de países e regiões em áreas com 
uma forte dimensão transnacional.

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.

Proposta de decisão 
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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)

  
1 JO C 49 de 28.2.2006, p. 37.
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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. O relator 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 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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