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PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa ao programa específico "Ideias" para 
execução do 7.º programa-quadro (2007-2013) da Comunidade Europeia de actividades 
em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração
(COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0441)1,

– Tendo em conta o artigo 166º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0382/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão da Cultura e da Educação
(A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4

(4) As propostas de "investigação de 
fronteira" devem ser avaliadas 
exclusivamente em função do critério de 
excelência, tal como apreciado em análise 
pelos pares, e devem colocar a ênfase em 

(4) As propostas de "investigação de 
fronteira", na acepção da investigação 
fundamental, devem ser avaliadas 
exclusivamente em função do critério de 
excelência, tal como apreciado em análise 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO
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projectos interdisciplinares pioneiros de 
alto risco e em novos grupos e 
investigadores menos experientes, bem 
como em equipas bem estabelecidas.

pelos pares, e devem colocar a ênfase em 
projectos interdisciplinares e 
multidisciplinares pioneiros de alto risco e 
em novos grupos e investigadores menos 
experientes, bem como em equipas bem 
estabelecidas.

Justificação

É necessário estabelecer, logo no texto dos considerandos, uma clara relação entre a noção 
de "investigação de fronteira" e de investigação fundamental. Além disso, convém conferir
importância, a par da interdisciplinaridade, ao carácter multidisciplinar dos projectos de 
investigação

Alteração 2
Considerando 6

(6) A Comissão Europeia deve ser 
responsável pela execução do presente 
programa específico e actuar como garante 
da autonomia e integridade do Conselho 
Europeu de Investigação, bem como da sua 
eficácia funcional.

(6) Durante uma fase experimental de 
dois a três anos, no máximo, a Comissão 
Europeia deve ser responsável pela 
execução do presente programa específico 
e actuar como garante da autonomia e 
integridade do Conselho Europeu de 
Investigação, bem como da sua eficácia 
funcional.

Justificação

O CEI deverá, a prazo, ser dotado de uma estrutura organizativa amplamente independente
das instituições da UE e ser conduzido unicamente sob a responsabilidade da comunidade 
internacional da investigação. Para a fase experimental, afigura-se adequado criar uma 
agência de execução, sob controlo da Comissão, a fim de assegurar um rápido lançamento 
do Conselho Europeu de Investigação.

Alteração 3
Considerando 8

(8) A fim de assegurar a integridade do 
Conselho Europeu de Investigação, a 
Comissão deve garantir que o presente 
programa específico seja executado de 
acordo com os objectivos definidos.

(8) A fim de assegurar a integridade do 
Conselho Europeu de Investigação, a 
Comissão deve garantir, conjuntamente 
com o Parlamento Europeu e o Conselho,
que o presente programa específico seja 
executado de acordo com os objectivos 
definidos.

Justificação
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A integridade do CEI não deve ser assegurada apenas pela Comissão. Atendendo ao grande 
significado do projecto e à sua considerável dotação financeira, é necessário que também o 
Conselho e o Parlamento, eventualmente através de relatórios anuais, sejam associados de 
forma consequente aos trabalhos do CEI.

Alteração 4
Considerando 17

(17) A Comissão providenciará uma 
avaliação independente do funcionamento 
do Conselho Europeu de Investigação. Em 
função dessa avaliação e tomando em 
consideração a experiência adquirida por 
esse conselho no que diz respeito à 
aplicação dos seus princípios básicos, deve 
ser considerada a possibilidade, o mais 
tardar até 2010, de reconstituição do CEI 
como uma estrutura juridicamente 
independente, que poderá ter como base 
jurídica o artigo 171.º do Tratado.

(17) A Comissão deverá assegurar que, 
após uma fase experimental de dois a três 
anos, no máximo, seja efectuada uma 
avaliação independente do funcionamento 
do Conselho Europeu de Investigação. Com 
base nos resultados obtidos, o CEI deverá 
passar a dispor, de forma duradoura, de 
uma estrutura que garanta a sua máxima 
autonomia, em condições de transparência. 
Neste contexto, deve ser considerada a 
possibilidade, o mais tardar até 2010, de 
reconstituição do CEI como uma estrutura 
juridicamente independente, que poderá ter 
como base jurídica o artigo 171.º do 
Tratado.

Justificação

É desejo unânime da comunidade científica e de investigação internacional que o Conselho 
Europeu de Investigação seja dotado de uma estrutura organizativa amplamente 
independente das instituições da UE e seja conduzido unicamente sob a responsabilidade da 
comunidade internacional da investigação. Tal implica, em especial, que sejam garantidos 
processos transparentes, com um grau máximo de autonomia. Poderia aqui ser contemplada, 
como opção a estudar atentamente, uma estrutura nos termos do artigo 171.º do Tratado CE.

Alteração 5
Artigo 2

Nos termos do anexo II do programa-
-quadro, o montante considerado necessário 
para a execução do programa específico é de 
11 862 milhões de euros, dos quais menos 
de 6% se destinarão às despesas 
administrativas da Comissão.

Nos termos do anexo II do programa-
-quadro, o montante considerado necessário 
para a execução do programa específico é de 
11 862 milhões de euros, dos quais 3%, no 
máximo, se destinarão às despesas 
administrativas e de pessoal do orçamento 
anual do Conselho Europeu de 
Investigação.

Justificação

Para o êxito do Conselho Europeu de Investigação, é determinante que os projectos possam 
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contar com verbas tão avultadas quanto possível. Deve ser evitada a criação de uma 
administração de dimensão desproporcionada.

Alteração 6
Artigo 3, nº 1

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais.

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais estabelecidos 
no Sétimo Programa-Quadro. São 
igualmente aplicáveis, a título de 
complemento, os princípios enunciados nos 
nºs 2 e 3 do presente artigo.

Justificação

Os valores definidos em matéria de limites éticos, tal como formulados no Sétimo 
Programa--Quadro de Investigação, também devem ser aplicáveis ao programa específico 
"Ideias".

Alteração 7
Artigo 4, nº 3

3. O Conselho Europeu de Investigação 
consistirá num Conselho Científico 
independente, apoiado por uma estrutura de 
execução específica, conforme descrito no 
anexo I. O CEI funcionará de acordo com os 
princípios da excelência científica, 
autonomia, eficiência e transparência.

3. O Conselho Europeu de Investigação 
consistirá num Conselho Científico 
independente, apoiado por uma estrutura de 
execução específica, conforme descrito no 
anexo I. O CEI funcionará de acordo com os 
princípios da excelência científica, 
autonomia, eficiência, transparência e 
responsabilidade.

A observância destes princípios será 
fiscalizada por um Conselho de 
Administração ("Board of Trustees") 
composto por três representantes do 
Conselho, três representantes da Comissão 
e representantes do Conselho, três  
representantes do Parlamento Europeu, 
respectivamente.

Justificação

A actividade do Conselho Científico também se deverá pautar pelo princípio da 
responsabilidade. A criação de um Conselho de Administração ("Board of Trustees"), 
composto por três representantes do Conselho, três representantes da Comissão e três 
representantes do Parlamento Europeu, é necessária para garantir a observância dos 
princípios directores da actividade do CEI.
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Alteração 8
Artigo 4, nº 4

4. A Comissão actuará como garante da 
autonomia e integridade do Conselho 
Europeu de Investigação e garantirá a boa 
execução das tarefas que lhe forem 
confiadas.

4. Conjuntamente com o Conselho e o 
Parlamento Europeu, a Comissão actuará 
como garante da autonomia e integridade do 
Conselho Europeu de Investigação e 
garantirá a boa execução das tarefas que lhe 
forem confiadas.
O Conselho Científico e a Comissão 
apresentarão anualmente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a actividade do CEI no qual se descreverá, 
em especial, em que medida foi possível 
alcançar os objectivos estabelecidos.

Justificação

A integridade do CEI não deve ser assegurada apenas pela Comissão. Atendendo ao grande 
significado do projecto e à sua considerável dotação financeira, é necessário que também o 
Conselho e o Parlamento, eventualmente através de relatórios anuais, sejam associados de 
forma consequente aos trabalhos do CEI.

Alteração 9
Artigo 5, nº 1

1. O Conselho Científico será composto por 
cientistas, engenheiros e académicos 
consagrados, nomeados pela Comissão e 
agindo a título pessoal e independentemente 
de interesses exteriores.

1. O Conselho Científico será composto por 
cientistas, engenheiros e académicos 
consagrados, que representem, na medida 
do possível, a totalidade das áreas e ramos 
da investigação, que se distingam não só 
por uma acentuada excelência científica, 
mas também por uma experiência de 
longos anos em matéria de administração 
do sector científico, e que ajam a título 
pessoal e independentemente de interesses 
exteriores.

Justificação

É determinante que os membros do Conselho Científico cubram, na medida do possível, a 
totalidade dos domínios de investigação, reflictam os diversos ramos, da investigação pública 
à investigação privada, e disponham de conhecimentos especializados em matéria de 
administração do sector científico.

Alteração 10
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os membros do Conselho Científico 
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serão nomeados pela Comissão, após 
audição pelo Parlamento Europeu, com 
base em propostas apresentadas pela 
comunidade científica segundo um 
processo transparente e independente.

Justificação

As propostas de designação dos membros do Conselho Científico devem provir, em primeiro 
lugar, da própria comunidade científica. Através da audição pelo Parlamento Europeu, é 
garantida a necessária transparência e atenção da opinião pública.

Alteração 11
Artigo 5, nº 1 ter (novo)

1 ter. O mandato dos membros do 
Conselho Científico tem uma duração de 
dois anos, sendo renovável duas vezes. Os 
membros são escolhidos segundo um 
sistema de rotação pelo qual, em cada 
ocasião, deve ser renovado um terço do 
Conselho Científico.

Justificação

O mandato dos membros do Conselho Científico deve ser limitado no tempo. O sistema de 
rotação permite garantir uma proporção equilibrada entre novos e antigos membros.

Alteração 12
Artigo 5, nº 3, alínea a) (nova)

a) uma estratégia global para a actividade 
do CEI, que deverá ser adaptada a 
intervalos regulares às exigências 
científicas;

Justificação

É necessário que o Conselho Científico seja responsável pela estratégia global do CEI. Além 
disso, convém que a estratégia seja revista regularmente e adaptada às exigências em 
mutação.

Alteração 13
Artigo 6, nº 1

1. A Comissão adoptará o programa de 
trabalho para a execução do programa 
específico, estabelecendo de forma mais 
pormenorizada as prioridades e objectivos 

1. A Comissão e o Conselho Científico 
adoptarão o programa de trabalho para a 
execução do programa específico, 
estabelecendo de forma mais pormenorizada 



PR\600207PT.doc 11/18 PE 368.075v01-00

PT

científicos e tecnológicos indicados no 
anexo I, o financiamento associado e o 
calendário para a sua execução.

as prioridades e objectivos científicos e 
tecnológicos indicados no anexo I, o 
financiamento associado e o calendário para 
a sua execução.

Justificação

Afigura-se adequado que o programa de trabalho do CEI seja adoptado conjuntamente pela 
Comissão e pelo Conselho Científico.

Alteração 14
Artigo 8 bis (novo)

Artigo 8º bis
1. Após uma fase experimental de dois a 
três anos, no máximo, a actividade do CEI 
será avaliada por peritos independentes. 
Neste contexto, será nomeadamente 
verificado se os objectivos estabelecidos 
para o CEI foram alcançados, se foram 
seguidos processos eficazes e 
transparentes, se a independência 
científica pôde ser assegurada  e se a ideia 
de excelência científica foi tomada em 
consideração. Na avaliação, os peritos 
pronunciar-se-ão igualmente sobre a 
questão de saber qual a estrutura que, a 
prazo, se afigura adequada para o CEI.
2. Não obstante a avaliação a efectuar, a 
estrutura a adoptar a longo prazo para o 
CEI deve ser sempre de molde a garantir 
um máximo de autonomia do Conselho de 
Investigação, em condições de 
transparência e responsabilidade perante a 
Comissão, o Conselho e o Parlamento 
Europeu.
3. Com base no relatório de avaliação, a 
Comissão apresentará uma proposta sobre 
o futuro desenvolvimento do CEI, que 
deverá ser submetida ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho para deliberação e, 
eventualmente, co-decisão. Para os futuros 
trabalhos do CEI, deve ser tomada como 
ponto de partida uma estrutura nos termos 
do artigo 171.º do Tratado, salvo se 
existirem motivos ponderosos contra tal 
forma de organização.
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Justificação

É desejo unânime da comunidade científica e de investigação internacional que o Conselho 
Europeu de Investigação seja dotado, a prazo, de uma estrutura organizativa amplamente
independente das instituições da UE e seja conduzido unicamente sob a responsabilidade da 
comunidade internacional da investigação. Para a fase experimental, afigura-se adequado 
criar uma agência de execução, a fim de assegurar um rápido lançamento do Conselho 
Europeu de Investigação. A experiência obtida durante esta fase deverá ser submetida a uma 
avaliação aprofundada.

Alteração 15
Anexo I, rubrica "Conselho Científico", parágrafo1, parágrafos 1 bis e 1 ter (novos)

O Conselho Científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, actuando em 
nome pessoal e independentemente de 
interesses exteriores. Os seus membros 
serão nomeados pela Comissão na 
sequência de um procedimento de 
designação independente.

O Conselho Científico será composto por 
representantes da comunidade científica 
europeia ao mais alto nível, que 
representem, na medida do possível, a 
totalidade das áreas e ramos da 
investigação, que se distingam não só por 
uma acentuada excelência científica, mas 
também por uma experiência de longos 
anos em matéria de administração do 
sector científico, e que actuem a título 
pessoal e independentemente de interesses 
exteriores.

Os membros do Conselho Científico serão 
nomeados pela Comissão, após audição 
pelo Parlamento Europeu, com base em 
propostas apresentadas pela comunidade 
científica. O mandato dos membros tem 
uma duração de dois anos, sendo renovável 
duas vezes. Os membros são escolhidos 
segundo um sistema de rotação pelo qual, 
em cada ocasião, deve ser renovado um 
terço do Conselho Científico.
Os membros do Conselho Científico 
aprovarão um Código de Conduta, a fim de 
evitar conflitos de interesses.

Justificação

É determinante que os membros do Conselho Científico cubram, na medida do possível, a 
totalidade dos domínios de investigação, reflictam os diversos ramos, da investigação pública 
à investigação privada, e disponham de conhecimentos especializados em matéria de 
administração do sector científico. A audição no Parlamento conferirá a necessária 
transparência ao processo de designação dos membros. Além disso, deve ser introduzido um 
princípio de rotação.
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Alteração 16
Anexo I, rubrica "Estrutura de execução específica"

A estrutura de execução específica será 
responsável por todos os aspectos da 
implementação administrativa e da execução 
do programa, conforme previsto no 
programa de trabalho anual. Procederá, em 
especial, à implementação dos 
procedimentos de avaliação, de análise pelos 
pares e de selecção, de acordo com os 
princípios estabelecidos pelo Conselho 
Científico, e assegurará a gestão financeira e 
científica das subvenções.

A estrutura de execução específica será 
responsável, durante a fase experimental, 
por todos os aspectos da implementação 
administrativa e da execução do programa, 
conforme previsto no programa de trabalho 
anual. Procederá, em especial, à 
implementação dos procedimentos de 
avaliação, de análise pelos pares e de 
selecção, de acordo com os princípios 
estabelecidos pelo Conselho Científico, e 
assegurará a gestão financeira e científica 
das subvenções.

Justificação

O CEI deverá, a prazo, ser dotado de uma estrutura organizativa amplamente independente 
das instituições da UE e ser conduzido unicamente sob a responsabilidade da comunidade 
internacional da investigação. Para a fase experimental, afigura-se adequado criar uma 
agência de execução, sob controlo da Comissão, a fim de assegurar um rápido lançamento 
do Conselho Europeu de Investigação.

Alteração 17
Anexo I, rubrica "Papel da Comissão Europeia", parágrafo 1

A Comissão Europeia actuará como garante 
da plena autonomia e integridade do CEI. A 
sua responsabilidade na execução do 
programa será a de assegurar que este seja 
executado de acordo com os objectivos 
científicos supramencionados e os requisitos 
da excelência científica, tal como 
determinada pelo Conselho Científico, 
agindo independentemente. Em especial, a 
Comissão tem por missão:

Conjuntamente com o Conselho e o 
Parlamento Europeu, a Comissão Europeia 
actuará como garante da plena autonomia e 
integridade do CEI. A sua responsabilidade 
na execução do programa será a de 
assegurar que este seja executado de acordo 
com os objectivos científicos 
supramencionados e os requisitos da 
excelência científica, tal como determinada 
pelo Conselho Científico, agindo 
independentemente. Em especial, a 
Comissão tem por missão:

Justificação

A integridade do CEI não deve ser assegurada apenas pela Comissão. Atendendo ao grande 
significado do projecto e à sua considerável dotação financeira, é necessário que também o 
Conselho e o Parlamento sejam associados aos trabalhos do CEI.

Alteração 18
Anexo I, rubrica "Papel da Comissão Europeia", segundo ponto
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● adoptar o programa de trabalho e 
posições relativas à metodologia de 
execução, tal como definida pelo 
Conselho Científico;

● adoptar, conjuntamente com o Conselho 
Científico, o programa de trabalho e 
posições relativas à metodologia de 
execução, tal como definida pelo 
Conselho Científico;

Justificação
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Apresentação do programa específico "Ideias"

Com o Sétimo Programa-Quadro de Investigação deverá ser criado pela primeira vez, a nível 
europeu, um "Conselho Europeu de Investigação" (CEI). É esta a principal inovação trazida 
pelo Programa-Quadro. As missões e a estrutura do CEI são descritas em mais pormenor pela 
Comissão Europeia no programa específico "Ideias".

1. Ideia de base

O CEI tem como objectivo primordial reforçar o domínio da investigação fundamental ou, nas 
palavras da Comissão, da "investigação de fronteira". Trata-se de uma viragem que há muito 
se impunha. Só através de conhecimentos adquiridos graças à investigação fundamental é 
possível obter resultados substanciais no domínio da investigação. Acresce que, até à data, os 
programas-quadro de investigação têm manifestamente relegado a investigação fundamental 
para segundo plano em relação à investigação aplicada. Por último, os investidores privados 
hesitam muitas vezes em investir neste importante domínio, dado que tal implica 
consideráveis riscos financeiros e não oferece automaticamente perspectivas de obtenção de 
produtos prontos a ser comercializados.

A Comissão e os organismos europeus na vanguarda da investigação esperam do CEI um 
"efeito de concorrência": assistir-se-á a uma competição entre os melhores investigadores da 
Europa para a obtenção dos fundos, o que tornará a Europa mais aliciante como pólo de 
investigação. Espera-se, além disso, que os êxitos dos investigadores a título individual 
também permitam tirar ilações acerca da qualidade da investigação nos diversos Estados-
-Membros.

2. Estrutura do Conselho Europeu de Investigação

Segundo a proposta da Comissão, o CEI será constituído, de início, por um Conselho 
Científico e por uma "estrutura de execução".

a) Conselho Científico

O Conselho Científico terá um papel decisivo a desempenhar no âmbito do CEI. Será 
composto por representantes da comunidade científica europeia ao mais alto nível, actuando 
em nome pessoal e independentemente de interesses políticos ou outros. Os seus membros 
serão nomeados pela Comissão na sequência de um procedimento independente.

No ano passado, ainda antes da decisão formal sobre o CEI, o comité de selecção composto 
por cinco pessoas e chefiado pelo ex-Comissário Lord Patten nomeou 22 membros para o 
Conselho Científico, os quais também já deram início aos seus trabalhos.
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Segundo a ideia da Comissão, as tarefas do Conselho Científico centram-se, no essencial, na 
definição da estratégia científica geral, bem como na elaboração de um programa de trabalho 
do CEI. Trata-se aqui também de estabelecer determinados critérios, com base nos quais 
deverá ser tomada a decisão sobre o financiamento dos projectos específicos. Caberá ainda ao 
Conselho Científico garantir o acompanhamento e o controlo da qualidade do ponto de vista 
científico. Tal inclui processos de análise pelos pares, bem como a selecção de peritos e os 
métodos de avaliação.

b) Estrutura de execução específica

A execução do programa deverá ser, para já da responsabilidade de uma estrutura de execução 
específica, que procederá à implementação prática dos processos de análise pelos pares e de 
selecção dos projectos. Para a fase de arranque do programa, a Comissão propôs como 
estrutura específica uma agência de execução (da própria Comissão). Existe todavia, a título 
de opção, a possibilidade de, até 2010, converter a agência numa estrutura alternativa e 
juridicamente independente, por exemplo, ao abrigo do artigo 171.º do Tratado CE, na 
sequência de uma avaliação independente.

II. Apreciação da relatora

O Conselho Europeu de Investigação representa um passo importante, no momento certo, 
para fazer da Europa um pólo de investigação e para reforçar a investigação fundamental. Um 
CEI com resultados de sucesso pode exercer o "efeito de atracção" que tão necessário é para 
manter na Europa ou a ela chamar os melhores investigadores. É, pois, compreensível que a 
ideia do Conselho de Investigação tenha merecido um apoio esmagador por parte da 
comunidade de investigação, apoio esse que o Parlamento Europeu também subscreve em 
grande medida. Não obstante, a relatora considera que a proposta suscita, em pontos 
determinantes, questões que devem ser analisadas em profundidade.

1. Estrutura definitiva do Conselho Europeu de Investigação

Quanto à estrutura definitiva do CEI, estão em debate duas alternativas: a agência de 
execução já mencionada, que conta manifestamente com a preferência da Comissão, e a 
estrutura independente nos termos do artigo 171.º do Tratado CE. Ambas apresentam, 
segundo a relatora, vantagens e inconvenientes. A agência de execução garantiria à Comissão 
uma forte influência no Conselho de Investigação, o que poderia revelar-se problemático em 
termos de independência. Sucede, todavia ,que também um órgão nos moldes do artigo 171.º 
do Tratado CE suscita uma série de questões sobre as quais é imperioso reflectir –
nomeadamente, para começar, aspectos muito práticos como a localização.

A relatora é, pois, de opinião que a experiência adquirida com o CEI deveria ser avaliada por 
peritos independentes, de acordo com determinados critérios previamente estabelecidos, no 
termo de uma fase experimental de dois a três anos, no máximo. Haverá nomeadamente que 
avaliar, neste contexto, aspectos como a autonomia científica, em condições de transparência 
e responsabilidade perante a Comissão, o Conselho e o Parlamento.
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2. Transparência da actividade do Conselho Europeu de Investigação

Atendendo às verbas consideráveis a respeito das quais caberá ao CEI tomar decisões, é 
necessário garantir uma certa responsabilidade perante o Conselho, o Parlamento e a 
Comissão. Importa, desde já, impedir que se fique com a impressão de que o CEI poderá 
constituir um "círculo fechado".

O envolvimento das instituições europeias, por exemplo através de um Conselho de 
Administração ("Board of Trustees"), promove a transparência e oferece ao Conselho de 
Investigação a possibilidade de fundamentar a sua actividade perante as mesmas. Na opinião 
da relatora, não basta recorrer ao Tribunal de Contas ou ao Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF). Tal como se pode ver pelo exemplo dos Conselhos de Investigação 
nacionais, os poderes públicos, enquanto financiadores, exercem sempre um controlo mais ou 
menos acentuado.

Assim, por exemplo, nos Estados Unidos da América, tanto os membros do Conselho de 
Administração como o Director da National Science Foundation têm de ser nomeados pelo 
Presidente dos EUA e confirmados pelo Senado. Na Alemanha, a Deutsche 
Forschungsgemeinschaft conta com representantes do Governo Federal e dos Länder na sua 
Comissão Executiva, que determina as orientações a seguir e toma, inclusive, decisões sobre 
determinados projectos.

A relatora é de opinião que cabe assegurar um certo grau de responsabilidade política, pelo 
menos através da apresentação obrigatória de relatórios regulares.

3. Selecção e composição do Conselho Científico

O Conselho Científico deve abranger – na medida do possível, tratando-se de um órgão com 
cerca de 20 cientistas – todos os domínios da investigação e os diversos níveis, da 
investigação universitária à investigação industrial. A este respeito, e atendendo às suas 
tarefas, é particularmente importante que os membros também disponham de competências e 
conhecimentos em matéria de administração do sector da investigação.

Tendo em vista garantir que o Conselho de Investigação se mantenha aberto a novas ideias e 
novos campos de investigação, convém limitar no tempo o mandato dos seus membros. Além 
disso, é útil prever um sistema de rotação, a fim de assegurar uma constante renovação na 
continuidade.

Por outro lado, os membros do Conselho Científico apenas deverão ser seleccionados e 
designados pelos cientistas europeus. É, assim, dada uma garantia de independência científica 
do CEI.

4. Assegurar uma estrutura administrativa eficiente

O tratamento dos projectos porá à prova o Conselho Europeu de Investigação. Tendo em 
conta o vasto âmbito temático, é de prever que sejam apresentadas numerosas propostas, as 
quais têm de ser tratadas com celeridade e eficiência. O Conselho Científico e a "estrutura de 
execução" são aqui chamados, de forma particularmente acentuada, a encontrar soluções 
inteligentes. Assim, atendendo à escassez de recursos, as despesas com as tarefas 
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administrativas deverão, desde o início, ficar limitadas a uma determinada proporção do 
orçamento geral, a fim de assegurar uma gestão leve.

5. Orientações para o trabalho do Conselho Científico

Os críticos receiam que o CEI seja "inundado" de propostas. Assim, é sugerido que já no 
programa específico sejam definidas orientações para o trabalho do CEI e para a selecção dos 
projectos, enunciando determinados critérios em matéria de selecção. A relatora não considera 
adequada esta abordagem. É condição prévia que as orientações para os trabalhos de fundo 
sejam definidas de modo autónomo, em função das necessidades da investigação, pelos 
cientistas que são membros do Conselho Científico. Também a Comissão se deverá pautar por 
essas orientações. É, todavia, necessário estabelecer claros limites éticos.

6. Dotação financeira do Conselho de Investigação

É opinião unânime que o êxito do CEI depende substancialmente da sua dotação financeira. 
Só quando se lograr investir a necessária "massa crítica" será possível obter os efeitos de 
concorrência acima descritos. Inicialmente, a Comissão havia planeado um montante global 
de 11 861 milhões de euros para o CEI, em relação a todo o período de vigência do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação. Mas não parece que este montante possa vir a ser mantido.

Há peritos que consideram, com razão, que a "massa crítica" necessária ascende a, um
mínimo de, mil milhões de euros por ano, montante que deve ficar disponível durante todo o 
período de vigência do programa. Afigura-se adequado prever um aumento contínuo da 
dotação. Pode isto querer dizer, na opinião da relatora, que, na fase de arranque, serão 
disponibilizados menos recursos financeiros do que no final do período de vigência.

III. Conclusão

A relatora saúda a proposta de criação do Conselho Europeu de Investigação. Todas as partes 
envolvidas são chamadas a assegurar um rápido início da actividade do CEI. É por este 
motivo que o legislador europeu deve encontrar respostas para as questões acima enunciadas.
Só assim poderá o CEI tornar-se um verdadeiro modelo de sucesso, capaz de surtir os efeitos 
positivos que dele se esperam para a Europa como pólo de ciência.


