
AD\904069PT.doc PE487.670v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Orçamentos

2011/0392(COD)

6.6.2012

PARECER
da Comissão dos Orçamentos

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à implantação e à exploração dos sistemas europeus de radionavegação 
por satélite
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

Relatora de parecer: Maria da Graça Carvalho



PE487.670v02-00 2/17 AD\904069PT.doc

PT

PA_Legam



AD\904069PT.doc 3/17 PE487.670v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A UE é responsável pela criação do sistema global de navegação europeu (GNSS) e é 
proprietária dos sistemas Galileo e EGNOS. O Parlamento Europeu e o Conselho 
confirmaram várias vezes que a UE é proprietária e responsável pelos programas Galileo e 
EGNOS. Além disso, estes programas são considerados projetos emblemáticos da União e 
inscrevem-se plenamente na estratégia Europa 2020. Em consequência, a relatora apoia 
inteiramente a proposta da Comissão no sentido de prosseguir o financiamento destes 
programas durante o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020.

Na sua proposta de regulamento do Conselho que estabelece o Quadro Financeiro Plurianual 
para o período 2014-2020, a Comissão prevê um valor máximo de 7 000 milhões de euros em 
dotações de autorização a preços de 2011 (cerca de 7 900 milhões de euros a preços correntes) 
para estes programas. Salienta igualmente que não serão disponibilizadas dotações 
suplementares através do orçamento da UE. Em caso de derrapagens de custos, ou os 
programas deverão ser adaptados em função dos montantes efetivamente disponíveis, ou será 
necessário alterar o Regulamento relativo ao QFP através de uma decisão do Conselho, por 
unanimidade, com a aprovação do Parlamento Europeu. Este montante encontra-se, portanto, 
consignado no orçamento da UE, e estes programas não beneficiam de qualquer flexibilidade 
dentro das rubricas.  

Importa recordar que o QFP 2007-2013 foi revisto para o valor de 1 300 milhões (a preços 
correntes) para o programa Galileo no final de 2007, no seguimento de longas e intensas 
negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho.  Esta revisão foi considerada 
necessária devido às significativas derrapagens de custos do programa, que a revisão do QFP 
permitiu cobrir parcialmente.  

No intuito de minimizar a possibilidade de derrapagens de custos no futuro, a atual proposta 
da Comissão inclui nos envelopes financeiros destes programas 1005 milhões de euros (a 
preços correntes) para cobrir potenciais riscos de implantação e exploração. A relatora 
sublinha igualmente a convicção da Comissão de que a fase de implantação e exploração, 
atingida atualmente pelo programa Galileo, comporta, por definição, menos riscos em termos 
de derrapagens de custos do que a anterior fase de desenvolvimento.  No entanto, a relatora 
considera que, caso surjam novas obrigações financeiras imprevistas, estas devem ser 
cobertas pela margem disponível entre os limites do QFP e os limites dos recursos próprios, 
no intuito de confirmar a identidade europeia dos programas. 

A relatora propõe várias alterações suplementares à proposta da Comissão, insistindo 
nomeadamente na necessidade de a autoridade orçamental (e não apenas um comité composto 
por representantes dos Estados-Membros) ser informada de forma atempada ao longo de 
várias fases da implementação deste regulamento, de forma a poder exercer plenamente o seu 
direito de controlo e planeamento orçamental. A este respeito, salienta-se em particular a 
necessidade de a Comissão informar com antecedência suficiente o Parlamento Europeu e o 
Conselho no caso de existência de riscos incontroláveis que possam causar importantes 
desvios no programa em termos de custos ou calendário. A relatora estabelece os elementos 
mínimos que devem constar no relatório anual da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a implementação dos programas, incluindo dados atualizados sobre os riscos 
de avaliação e controlo e uma avaliação do seu possível impacto sobre os desvios a nível de 
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custos e de prazos.

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:

Alteração 1

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

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Salienta que o envelope financeiro 
especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e não pode ser 
determinado enquanto não for alcançado 
um acordo sobre a proposta de 
regulamento que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020.

Justificação

A prossecução dos trabalhos com base em políticas individuais ou em questões específicas 
não deve conduzir a uma perda da visão de conjunto do que deve continuar a ser uma 
negociação global do QFP, na qual nada pode ser considerado acordado até tudo ter sido 
acordado. Após a conclusão de um acordo sobre o regulamento relativo ao QFP, o PE e o 
Conselho acordarão sobre as propostas legislativas individuais, incluindo os seus envelopes 
financeiros, antes de procederem à sua adoção definitiva.

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Lembra a sua resolução de 8 de 
junho de 2011 intitulada «Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva1»; 
reitera que são necessários recursos 
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adicionais suficientes no próximo QFP, a 
fim de permitir que a União cumpra as 
suas prioridades políticas existentes e as 
novas tarefas previstas no Tratado de 
Lisboa, bem como responder aos 
acontecimentos imprevistos; desafia o 
Conselho, caso não partilhe desta 
abordagem, a identificar claramente quais 
das suas prioridades políticas ou projetos 
podem ser agora totalmente abandonados, 
não obstante o seu comprovado valor 
acrescentado europeu;
_______________
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Dada a sua importância, a sua 
dimensão europeia e o seu valor 
acrescentado europeu intrínseco, estes 
programas devem receber um 
financiamento adequado.  

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo e a fase de 
exploração do programa EGNOS devem, 
em princípio, ser inteiramente financiadas 
pela União. Todavia, em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, de 25 de junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de 

(13) As fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo e a fase de 
exploração do programa EGNOS devem, 
em princípio, ser inteiramente financiadas 
pela União. Todavia, em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º XXX/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
... de 2012, relativo [às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento 
anual da União], os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de contribuir 
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contribuir com fundos suplementares para 
os programas ou efetuar uma contribuição 
em espécie, com base em acordos 
adequados, a fim de financiar elementos 
adicionais dos programas cuja realização 
seja necessária, por exemplo, no caso da 
arquitetura dos sistemas ou de certas 
necessidades suplementares ligadas à 
segurança. Os países terceiros e as 
organizações internacionais devem 
igualmente poder contribuir para os 
programas.

com fundos suplementares para os 
programas ou efetuar uma contribuição em 
espécie, com base em acordos adequados, a 
fim de financiar elementos adicionais dos 
programas cuja realização seja necessária, 
por exemplo, no caso da arquitetura dos 
sistemas ou de certas necessidades 
suplementares ligadas à segurança. Os 
países terceiros e as organizações 
internacionais devem igualmente poder 
contribuir para os programas de acordo 
com o princípio do interesse mútuo.

Justificação

Alinhamento do texto com o novo regulamento financeiro.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para garantir o seu prosseguimento, é 
necessário estabelecer um quadro 
financeiro adequado que permita à União 
continuar a financiar os programas.
Convém igualmente indicar o montante 
necessário, durante o período de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020, 
para financiar a conclusão da fase de 
implantação do Galileo, assim como da 
exploração dos sistemas.

(14) Dado o prazo longo de realização que 
está associado a estes projetos e os níveis 
de investimento de capitais já consagrados 
aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
planeamento financeiro, de modo a 
assegurar a continuidade da planificação 
e a estabilidade organizacional dos 
programas. Para garantir o seu 
prosseguimento, é necessário estabelecer 
um quadro financeiro adequado que 
permita à União continuar a financiar os 
programas. Convém igualmente
especificar o montante máximo necessário, 
durante o período de 1 de janeiro de 2014 a 
31 de dezembro de 2020, para financiar a 
conclusão da fase de implantação do 
Galileo, assim como da exploração dos 
sistemas.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Convém assinalar que os custos dos 
investimentos e de exploração dos sistemas 
avaliados para o período de 2014-2020 não 
têm em conta as obrigações financeiras 
imprevistas que a União poderá ter de 
suportar, nomeadamente as associadas ao 
regime de responsabilidade extracontratual 
decorrente do caráter público da 
propriedade dos sistemas, em especial por 
motivos de força maior ou de uma avaria 
catastrófica. Estas obrigações são objeto de 
uma análise específica por parte da 
Comissão.

(17) Convém assinalar que os custos dos 
investimentos e de exploração dos sistemas 
avaliados para o período de 2014-2020 não 
têm em conta as obrigações financeiras 
imprevistas que a União poderá ter de 
suportar, nomeadamente as associadas ao 
regime de responsabilidade extracontratual 
decorrente do caráter público da 
propriedade dos sistemas, em especial por 
motivos de força maior ou de uma avaria 
catastrófica. Estas obrigações são objeto de 
uma análise específica por parte da 
Comissão. Quaisquer obrigações 
financeiras imprevistas devem ser 
cobertas pela margem entre os limites dos 
recursos próprios e os limites do QFP.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Por outro lado, é necessário que as 
receitas geradas pelos sistemas sejam 
cobradas pela União, para garantir a 
recuperação dos investimentos previamente 
efetuados. Além disso, deve ser possível 
estabelecer um mecanismo de partilha de 
receitas em contratos celebrados com as 
empresas do setor privado.

(19) Por outro lado, é necessário que as 
receitas geradas pelos sistemas sejam 
cobradas pela União, para garantir a 
recuperação dos investimentos previamente 
efetuados. De acordo com o artigo 294.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), deve ser
igualmente possível adotar e estabelecer 
um mecanismo de partilha de receitas em 
contratos celebrados com as empresas do 
setor privado.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de evitar as derrapagens de 
custos e os atrasos que afetaram o 
funcionamento dos programas durante os 
últimos anos, é necessário aumentar os 
esforços para controlar os riscos suscetíveis 
de provocar custos excessivos, tal como 
solicitado pelo Conselho e o Parlamento 
nas suas conclusões e resoluções, 
respetivamente, de 31 de março de 2011 e 
8 de junho de 2011, e como resulta da 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 29 de junho de 2011, 
intitulada «Um orçamento para a estratégia 
Europa 2020».

(20) A fim de evitar as derrapagens de 
custos e os atrasos que afetaram o 
funcionamento dos programas durante os 
últimos anos, serão aumentados os 
esforços para controlar os riscos suscetíveis 
de provocar custos excessivos, tal como 
solicitado pelo Conselho e o Parlamento 
nas suas conclusões e resoluções, 
respetivamente, de 31 de março de 2011 e 
8 de junho de 2011, e como resulta da 
Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 29 de junho de 2011, 
intitulada «Um orçamento para a estratégia 
Europa 2020». Os riscos associados à 
implantação e exploração foram 
calculados em cerca de 1 005 milhões de 
euros (a preços correntes) e foram 
incluídos no envelope financeiro dos 
programas. Se forem necessários recursos 
financeiros adicionais para estes 
programas, os mesmos não devem ser 
obtidos em detrimento dos projetos bem-
sucedidos de menor dimensão, 
financiados pelo orçamento da União. 
Quaisquer recursos financeiros adicionais 
derivados destes riscos devem ser cobertos 
pela margem entre os limites dos recursos 
próprios e os limites do QFP.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A União deve celebrar com a Agência 
Espacial Europeia um acordo de delegação 
plurianual que cubra os aspetos técnicos e 
os aspetos relativos à programação. Para 
que a Comissão, enquanto representante 
da União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, os acordos de delegação 
devem incluir, em especial, as condições 
gerais da gestão dos fundos confiados à 
Agência do GNSS Europeu. Relativamente 
às atividades exclusivamente financiadas 
pela União, estas condições devem garantir 
um grau de controlo comparável ao que 
seria exigido se a Agência Espacial 
Europeia fosse uma agência da União.

(24) De acordo com o artigo 290.º do 
TFUE, deve ser delegada na Comissão a 
competência para celebrar, em nome da
União, com a Agência Espacial Europeia 
um acordo de delegação plurianual que 
cubra os aspetos técnicos e os aspetos 
relativos à programação. Para que a 
Comissão possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, os acordos de delegação 
devem incluir, em especial, as condições 
gerais da gestão dos fundos confiados à 
Agência do GNSS Europeu. Relativamente 
às atividades exclusivamente financiadas 
pela União, estas condições devem garantir 
um grau de controlo comparável ao que 
seria exigido se a Agência Espacial 
Europeia fosse uma agência da União.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para afetar os fundos da União 
atribuídos aos programas cujo montante 
constitui um limiar que a Comissão não 
pode ultrapassar, é essencial aplicar 
procedimentos eficazes em matéria de 
adjudicação de contratos públicos e, em 
especial, negociar os contratos de forma a 
garantir uma utilização ótima dos recursos, 
prestações satisfatórias, a continuidade 
harmoniosa dos programas, uma boa 
gestão dos riscos e o cumprimento do 
calendário proposto. A entidade 

(27) Para afetar os fundos da União 
atribuídos aos programas cujo montante, 
fixado no artigo 14.º da proposta de 
regulamento relativo ao QFP 2014-2020,
constitui um limiar que a Comissão não 
pode ultrapassar, é essencial aplicar 
procedimentos eficazes em matéria de 
adjudicação de contratos públicos e, em 
especial, negociar os contratos de forma a 
garantir uma utilização ótima dos recursos, 
prestações satisfatórias, a continuidade 
harmoniosa dos programas, uma boa 
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adjudicante deverá esforçar-se por cumprir 
essas exigências.

gestão dos riscos e o cumprimento do 
calendário proposto.  A entidade 
adjudicante deverá esforçar-se por cumprir 
essas exigências.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Comissão deve realizar avaliações, 
a fim de analisar a eficácia e a eficiência 
das medidas adotadas para a realização dos 
objetivos dos programas.

(36) A Comissão deve realizar avaliações,
com base em indicadores acordados, a fim 
de analisar a eficácia e a eficiência das 
medidas adotadas para a realização dos 
objetivos dos programas.

Justificação

Devem ser estabelecidos indicadores adequados para avaliar corretamente o progresso do 
programa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Devem ser utilizados os seguintes 
indicadores e objetivos, nomeadamente 
para avaliar o grau de realização dos 
objetivos específicos do programa Galileo:
a) Número acumulado de satélites 
operacionais: 18 satélites até 2015, 30 até 
2019;
b) versão da infraestrutura terrestre 
implantada: versão 2 até 2015;
c) número de serviços implementados: 
três serviços iniciais até 2015, cinco 
serviços até 2020.
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Justificação

Devem ser estabelecidos indicadores e objetivos adequados para avaliar corretamente o 
progresso do programa. Os indicadores propostos são os incluídos pela Comissão na ficha 
financeira legislativa.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser utilizado o seguinte indicador e 
objetivo, nomeadamente para avaliar o 
grau de realização dos objetivos 
específicos do programa EGNOS:
- número de modificações nos serviços 
oferecidos às autoridades de certificação: 
três em 2014-2020.

Justificação

Devem ser estabelecidos indicadores e objetivos adequados para avaliar corretamente o 
progresso do programa. Os indicadores propostos são os incluídos pela Comissão na ficha 
financeira legislativa.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As despesas não devem ultrapassar 1% do 
montante total das dotações da União 
afetadas aos programas.

Justificação

O montante de 70 milhões de euros deve ser suficiente para realizar estas tarefas.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para que os custos dos programas e das 
suas diferentes fases possam ser claramente 
identificados, a Comissão, de acordo com o 
princípio de uma gestão transparente, deve 
informar anualmente o comité referido no 
artigo 35.º, n.º 1, sobre a afetação dos 
fundos da União a cada uma das atividades 
enumeradas nos n.ºs 1 e 2.

3. Para que os custos dos programas e das 
suas diferentes fases possam ser claramente 
identificados, a Comissão, de acordo com o 
princípio de uma gestão transparente, deve 
informar anualmente a autoridade 
orçamental e o comité referido no artigo 
35.º, n.º 1, sobre a afetação dos fundos da 
União a cada uma das atividades 
enumeradas nos n.ºs 1 e 2.

(Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto: artigo 8.º, n.º 2, artigo 16.º, n.º 4; a 
justificação não é alterada.)

Justificação

A Comissão é assistida pelo Comité dos Programas GNSS Europeus. Uma boa administração 
pública pressupõe uma gestão homogénea dos programas, uma rápida tomada de decisões e 
igualdade de acesso à informação e à transparência. O Comité dos Programas GNSS 
Europeus foi criado em conformidade com o artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 683/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, relativo ao prosseguimento da 
execução dos programas europeus de navegação por satélite (EGNOS e Galileo).

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As dotações são executadas em 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento e do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002.

2. As dotações são executadas em 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento e do Regulamento 
(UE) n.º XXX/2012 [novo regulamento 
financeiro].

Justificação

Alinhamento do texto com o novo regulamento financeiro.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Pode ser previsto nos contratos 
celebrados com empresas do setor privado
um mecanismo de partilha de receitas.

2. Qualquer mecanismo de partilha de 
receitas deve ser adotado em 
conformidade com o artigo 294.º do 
TFUE.  Pode ser previsto nos contratos 
celebrados com empresas do setor privado
este mecanismo de partilha de receitas.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve concluir um acordo de 
delegação plurianual com a Agência 
Espacial Europeia com base numa decisão 
de delegação adotada pela Comissão nos 
termos do artigo 54.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. Esse acordo cobre a execução 
das tarefas e do orçamento objeto da 
delegação no âmbito da execução dos 
programas, em especial a conclusão da 
infraestrutura resultante do programa 
Galileo.

1. A Comissão deve concluir, através de
um ato delegado, um acordo de delegação 
plurianual com a Agência Espacial 
Europeia com base numa decisão de 
delegação adotada pela Comissão nos 
termos do artigo XX do Regulamento 
(UE) n.º XXX/2012 [novo regulamento 
financeiro]. Esse acordo cobre a execução 
das tarefas e do orçamento objeto da 
delegação no âmbito da execução dos 
programas, em especial a conclusão da 
infraestrutura resultante do programa 
Galileo.

Justificação

O acordo com a Agência Espacial Europeia é um fator fundamental para o êxito dos 
programas. Os seus termos e condições poderiam ser estabelecidos no ato legislativo mas, 
por motivos de economia legislativa, é adequado delegar este poder na Comissão.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo, 
em conformidade com o procedimento de 
consulta previsto no artigo 35.º, n.º 2. O 
comité é informado do acordo de 
delegação plurianual a celebrar entre a 
Comissão e a Agência Espacial Europeia.

Suprimido

Justificação

O procedimento de comité não se aplica aos atos delegados.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

A Comissão garante a execução do 
presente regulamento. Todos os anos, por 
altura da apresentação do anteprojeto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas.

A Comissão garante a execução do 
presente regulamento. Todos os anos, por 
altura da apresentação do anteprojeto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas.
Esse relatório deve incluir, 
nomeadamente:
a) uma avaliação da implantação dos 
programas e do progresso obtido na 
prossecução dos objetivos estabelecidos 
em conformidade com o artigo 1.º, n.ºs 4 e 
5;
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b) dados atualizados sobre a avaliação e o 
controlo dos riscos e uma avaliação do 
seu possível impacto sobre os desvios de 
custos e de prazos;
c) uma síntese de todas as informações 
apresentadas à autoridade orçamental em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 3, o 
artigo 8.º, n.º 2, o artigo 9.º, n.º 2 e o 
artigo 16.º, n.º 4;
d) uma avaliação do funcionamento do 
acordo de delegação plurianual concluído 
em conformidade com o artigo 16.º, n.º 1.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de seguir de perto a 
implantação dos programas do GNSS 
Europeu, o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão devem reunir-se 
regularmente no âmbito do Painel 
Interinstitucional Galileo, nos termos da 
declaração conjunta sobre o Painel 
Interinstitucional Galileo de 9 de julho de 
2008. 

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho com 
antecedência suficiente se considerar que 
podem vir a existir riscos incontroláveis 
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ou outros fatores que possam causar 
desvios importantes no programa, 
nomeadamente em termos de custos e 
calendário.
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