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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Principais elementos da proposta

A presente proposta de programa específico abrange o mesmo período que o 
Programa-Quadro, a saber 2007 a 2011, o qual tem, por sua vez, como base jurídica o artigo 
7º do Tratado Euratom. Nos termos do segundo parágrafo do referido artigo, os programas de 
investigação são elaborados para um período não superior a cinco anos. Por conseguinte, a 
presente proposta não corresponde a um período idêntico ao dos programas específicos CE. 

A Comissão propõe que, salvo circunstâncias especiais, estes programas específicos Euratom
sejam renovados para o período de 2012-2013, em conformidade com o procedimento 
legislativo previsto.

A "ficha financeira legislativa" apensa à presente Decisão estabelece a incidência orçamental 
e os recursos humanos e administrativos, apresentando igualmente dados numéricos 
indicativos para o período 2012-2013.
A Comissão tenciona criar uma agência de execução, à qual serão confiadas determinadas 
tarefas necessárias à execução do programa específico.

O presente programa específico abrange as duas prioridades temáticas que se seguem:

• Investigação sobre a energia de fusão: Desenvolver a base de conhecimentos para a 
construção de reactores-protótipo destinados a centrais eléctricas que sejam seguras, 
sustentáveis, respeitadoras do ambiente e economicamente viáveis e realizar o ITER 
como principal passo nesse sentido. Esta prioridade temática inclui as seguintes áreas 
de actividade:

– Realização do ITER
– I&D preparatória para o funcionamento do ITER
– Actividades tecnológicas preparatórias do projecto DEMO 
– Actividades de I&D a longo prazo
– Recursos humanos, ensino e formação
– Infra-estruturas
– Resposta a necessidades emergentes e a necessidades políticas imprevistas.

• Cisão nuclear e protecção contra radiações: Promover a utilização e a exploração 
seguras da cisão nuclear e de outras aplicações das radiações na indústria e na 
medicina. Esta prioridade temática inclui as seguintes áreas de actividade:

– Gestão dos resíduos radioactivos 
– Sistemas de reactores 
– Protecção contra radiações 
– Apoio e acesso a infra-estruturas de investigação
– Recursos humanos e formação, incluindo a mobilidade.

Há novidades importantes no presente programa específico, que exigem uma atenção especial 
no plano da execução:

– Uma abordagem reforçada da coordenação dos programas nacionais de 
investigação no domínio da cisão nuclear e da protecção contra radiações;
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– A execução conjunta do ITER num quadro internacional, o estabelecimento de 
um empreendimento comum Euratom para o ITER e um maior reforço da 
coordenação das actividades europeias integradas de investigação sobre a 
energia de fusão. 

– Em cada tema está prevista uma abordagem mais centrada na cooperação
internacional, com acções de cooperação específicas a identificar nos 
programas de trabalho em consonância com a abordagem estratégica prevista 
para a cooperação internacional.

– Será apoiada uma componente que permita uma resposta flexível a 
necessidades emergentes e a necessidades políticas imprevistas no âmbito de
cada um dos temas e, na implementação, tirar-se-á partido da experiência 
adquirida com os regimes de "Apoio científico a políticas" e de "Ciências e 
tecnologias novas e emergentes" introduzidos no 6º programa-quadro, bem 
como com o regime de "Tecnologias futuras e emergentes" na área das TCI.

Durante a vigência do presente programa específico e da prorrogação prevista até 2013 
poderão surgir oportunidades para a criação de empreendimentos comuns eficazes, por 
exemplo no domínio da gestão dos resíduos radioactivos. Os serviços da Comissão 
apresentarão ao Conselho propostas para a criação de tais empreendimentos comuns em 
momento oportuno.

2. Recomendações da relatora

A bem da coerência, a relatora propõe o mesmo conjunto de alterações aos 7 programas 
específicos de investigação. 
É apresentada um alteração-padrão que incide no Quadro Financeiro Plurianual e na 
necessidade de respeitar o limite da rubrica 1 bis.

As propostas de alteração que se seguem incluem a ideia da boa gestão financeira e da 
implementação eficaz das acções financiadas a título do programa específico.

No intuito de melhorar a fiscalização financeira das actividades de investigação financiadas 
pela Comunidade, a relatora considera que a Comissão deve informar regularmente a 
autoridade orçamental sobre a implementação dos programas específicos e prestar 
previamente informações sempre que tencione afastar-se da repartição das despesas constante 
do 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 
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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)

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)

Os custos administrativos 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 

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