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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator da Comissão dos Orçamentos

- Considera que o projecto de investigação ITER é útil, uma vez que constitui uma das 
eventuais fontes de energia da Europa, no futuro, e que o seu financiamento não deve ser 
interrompido;
- Considera que o ITER é um projecto de inequívoco valor acrescentado para a Europa e que a 
sua componente europeia deve continuar a ter raízes na Comunidade, com perspectivas 
importantes de disseminação em matéria de investigação e inovação;

- Observa que o projecto já está em curso; congratula-se com as alterações significativas das 
estruturas de gestão, controlo e auditoria do ITER e da F4E realizadas ao longo dos últimos 
12 meses; espera que os compromissos assumidos pela administração do ITER e da F4E para 
com o Parlamento sejam implementados em devido tempo; espera que seja realizada uma 
revisão contínua de todos os processos com vista a criar um ambiente decisório estável e com 
uma boa relação custo-eficácia;

- Recomenda que, com base no custo total da base de referência do ITER para a fase de 
construção, de 6,6 mil milhões de euros, o financiamento seja delimitado num enquadramento 
financeiro específico para assegurar que o financiamento do ITER não comprometa outras 
prioridades da UE, tal como o Programa-Quadro de Investigação;

- Recomenda que o financiamento seja disponibilizado quando cumpridos os seguintes 
critérios:

 informação regular do Parlamento e sólidas garantias de transparência,

 um roteiro claro de execução do projecto que inclua objectivos e metas, 
nomeadamente uma avaliação ex-ante e verificações de conformidade ex-post,

 relatórios regulares sobre as necessidades financeiras do projecto, sobretudo à luz de 
alterações de concepção, de aumentos dos custos das matérias-primas e de alterações 
ao calendário ITER em virtude do terramoto no Japão e das suas consequências para 
determinadas instalações japonesas associadas ao projecto ITER, bem como das 
dificuldades sentidas pelos restantes parceiros do ITER, 

 harmonização do regulamento financeiro da F4E com a posição do Parlamento 
Europeu no relatório de quitação e com as recomendações do Tribunal de Contas no 
seu parecer n.º 4/2008,

 plena transparência e acesso aos documentos das auditorias internas por parte do 
Parlamento Europeu;

- Reitera as suas preocupações quanto aos procedimentos não transparentes aplicados no novo 
cálculo do custo do projecto ITER, em que estiveram envolvidos a Comissão, o Conselho e os 
Estados-Membros, todos eles representados no Conselho de Administração do ITER, não 
tendo o Parlamento Europeu sido consultado, quando, na medida em que constitui um ramo 
da autoridade orçamental, este deve necessariamente participar no processo decisório do 
financiamento do ITER;

- Exorta a Comissão, o Conselho Europeu, o Conselho e os Estados-Membros a iniciarem um 
processo de alteração do Tratado Euratom com vista a reforçar as disposições do Tratado 
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sobre os direitos de informação e co-legislação do Parlamento também em matéria de 
investigação Euratom para facilitar, nomeadamente, futuros processos orçamentais;

- Recorda que, em 20 de Abril de 2011, a Comissão apresentou uma proposta baseada nos 
pontos 21 a 23 do actual Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira 
(AII), que servirá de base às negociações; afirma que um acordo sobre o financiamento do 
ITER por meio de transferências adicionais para a Rubrica 1a do QFP permitiria a rápida 
adopção do programa de investigação Euratom em 2011; 

- Está plenamente convicto de que o financiamento adicional do ITER não pode ser realizado 
por meio de reafectações no interior da rubrica 1a ao reduzir o financiamento do 7.º PQ em 
100 milhões de euros, em 2012, e em 360 milhões, em 2013, uma vez que tal diminuiria 
significativamente as contribuições do 7.º PQ para a consecução dos grandes objectivos e a 
implementação das iniciativas emblemáticas da estratégia Europa 2020;
- Envida esforços para dar visibilidade à determinação de proteger o financiamento do Sétimo 
Programa-Quadro; não vê outra solução que não seja a de reduzir provisoriamente o 
financiamento ITER em 460 milhões de euros, em 2012 e em 2013, no intuito de definir com 
clareza a posição do Parlamento e de assim promover negociações inter-institucionais com 
vista a alcançar, com a máxima brevidade, um acordo aceite por ambas as partes relativo ao 
financiamento global do ITER em 2012 e 2013;
- Declara a sua disponibilidade para negociar com a Comissão e o Conselho uma alteração 
adicional do QFP para 2012 e 2013 com vista a aumentar o limite máximo da rubrica 1a, em 
2012 e 2013, para o financiamento do ITER, de acordo com a proposta da Comissão de 20 de 
Abril de 2011, com base nos pontos 21 a 23 do actual AII;
- Realça a particular importância de evitar eventuais conflitos de interesses entre as pessoas 

envolvidas nas estruturas de gestão do ITER e da F4E e os contratantes do projecto;
- Manifesta o seu desacordo em relação à posição da Comissão de dispensar uma avaliação de 
impacto também numa situação em que se propõe que o orçamento anual total do programa 
duplique em relação ao programa de 2007-2011, o que constitui certamente uma alteração 
substancial;
- Salienta a necessidade de um reforço dos aspectos da segurança nuclear e da protecção 
contra radiações, reclamando consequentemente uma reafectação das dotações para a 
segurança nuclear e a protecção contra radiações, na observância do limite máximo geral do 
programa proposto pela Comissão;
- Afirma a importância dos parceiros internacionais do projecto ITER para a plena 
contribuição financeira e em espécie do projecto ITER, no respeito das respectivas obrigações 
no âmbito do acordo internacional ITER;

- Frisa que qualquer decisão da autoridade legislativa a favor do Programa-Quadro Euratom 
não obsta às decisões da autoridade orçamental no contexto do procedimento orçamental 
anual.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
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competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projecto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Considera que o montante de 
referência privilegiada indicado na 
proposta legislativa não é compatível com 
o limite máximo fixado na Rubrica 1a do 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) em 
vigor para o período 2007-2013; toma 
nota da proposta da Comissão, de 20 de 
Abril de 2011 (COM (2011)0226), que 
consiste em rever o QFP em vigor com 
base nos pontos 21 a 23 do Acordo 
Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira 
(AII), no sentido de enquadrar o 
financiamento adicional do ITER no 
período 2012-2013; manifesta vontade em 
encetar negociações com o outro braço da 
autoridade orçamental, com base em 
todos os meios disponibilizados no âmbito 
do AII, com vista à obtenção de um 
acordo célere sobre o financiamento do 
programa de investigação Euratom até ao 
final de 2011; relembra a sua objecção a 
toda e qualquer forma de reafectação de 
verbas no âmbito do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação, 
prevista na referida proposta da 
Comissão;

Alteração 2
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Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão, o Conselho Europeu, 
o Conselho e os Estados-Membros devem 
iniciar um processo de alteração do 
Tratado Euratom com vista a reforçar as 
disposições do Tratado no que se refere 
aos direitos de informação e de 
co-legislação do Parlamento Europeu 
também em matéria de investigação 
Euratom para facilitar, nomeadamente, 
futuros processos orçamentais;

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

16. A presente decisão deve estabelecer, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa-Quadro (2012-2013), um 
enquadramento financeiro que constitua 
para a autoridade orçamental a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio 
de 2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira, no 
âmbito do processo orçamental anual;

16. A presente decisão deve estabelecer, 
para a totalidade do período de vigência do 
Programa-Quadro (2012-2013), um 
enquadramento financeiro que constitua 
para a autoridade orçamental a referência 
privilegiada, na acepção do ponto 37 do 
Acordo Interinstitucional de 17 de Maio 
de 2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira (AII), 
no âmbito do processo orçamental anual.
Em 20 de Abril de 2011, a Comissão 
apresentou uma proposta (COM 
(2011)0226) de revisão do QFP em vigor 
para o período 2007-2013, com base nos 
pontos 21 a 23 do AII, no sentido de 
enquadrar as necessidades de 
financiamento adicional não previstas 
para o ITER no período 2012-2013, 
procedendo, para esse efeito, a um 
aumento do limite máximo da Rubrica 1a. 
Esta proposta deve constituir a base do 
acordo entre os dois braços da autoridade 
orçamental, o qual deve ser celebrado 
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com base em todos os meios 
disponibilizados no âmbito do AII e sem 
afectação de verbas do Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação ao 
Programa-Quadro Euratom;

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Relativamente ao QFP para o 
período 2014-2020, os recursos 
financeiros destinados ao projecto ITER 
devem ser fixados para a totalidade do 
período de programação no sentido de 
que qualquer ultrapassagem da quota da 
UE, fixada em 6,6 mil milhões de euros 
para o período de construção do ITER, 
cuja conclusão está actualmente prevista 
para 2020, seja financiada por limites 
externos ao QFP (“delimitação de 
fundos”);

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

18. A dimensão internacional e mundial 
das actividades de investigação europeias é 
importante para obter benefícios mútuos. O 
Programa-Quadro (2012-2013) deve estar 
aberto à participação dos países que 
tenham concluído os acordos necessários 
para o efeito e, a nível de projectos e com 
base em benefícios mútuos, à participação 
de entidades de países terceiros e de 
organizações internacionais de cooperação 
científica.

18. A dimensão internacional e mundial 
das actividades de investigação europeias é 
importante para obter benefícios mútuos. 
Por conseguinte, o Programa-Quadro 
(2012-2013) deve estar, por um lado,
aberto à participação dos países que 
tenham concluído os acordos necessários 
para o efeito e, a nível de projectos e com 
base em benefícios mútuos, à participação 
de entidades de países terceiros e de 
organizações internacionais de cooperação 
científica. Por outro lado, tal significa 
também que, em particular no que 
respeita ao projecto ITER, os parceiros 
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internacionais devem respeitar 
plenamente as suas obrigações 
financeiras.

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O montante máximo para a execução do 
Programa-Quadro (2012-2013) é de 
2.560.270.000 euros. Este montante é 
repartido do seguinte modo (em euros):

O montante máximo para a execução do 
Programa-Quadro (2012-2013) é de 
2.100.270.000 euros. Este montante é 
repartido do seguinte modo (em euros):

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Investigação sobre energia de fusão 
2.208.809.000;

– Investigação sobre energia de fusão 
1.748.809.000; estes valores incluem as 
verbas necessárias para a continuação do 
programa JET, em Culham;

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Cisão nuclear e protecção contra as 
radiações 118.245.000;

– Cisão nuclear, nomeadamente 
segurança, melhoria da gestão dos 
resíduos nucleares e protecção contra as 
radiações: 118 245 000;
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