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Alteração 1

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 sobre "Investir no futuro: 
um novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva"1; reitera que são 
necessários suficientes recursos 
adicionais no próximo QFP, para que a 
União possa cumprir as suas prioridades 
políticas atuais e as novas tarefas 
previstas pelo Tratado de Lisboa, bem 
como responder a acontecimentos 
imprevistos; salienta que, mesmo com um 
aumento do nível de recursos do próximo 
QFP em, pelo menos, 5 % em relação ao 
nível de 2013, o contributo para a 
realização dos objetivos e compromissos 
acordados pela União e do princípio da 
solidariedade da UE será limitado; 
desafia o Conselho, caso não partilhe 
desta opinião, a identificar claramente 
quais das suas prioridades políticas ou 
projetos poderão ser totalmente 
abandonados, não obstante o seu 
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comprovado valor acrescentado europeu.
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Recorda, além disso, a sua posição 
relativa à necessidade de, no próximo 
QFP, uma maior concentração de 
recursos orçamentais em domínios que 
estimulem o crescimento económico e a 
competitividade, como a investigação e a 
inovação, de acordo com os princípios do 
valor acrescentado europeu e da 
excelência.

Alteração 4

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

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-D. Recorda, em particular, que, na 
mesma resolução, o Parlamento Europeu 
insta a um crescimento significativo das 
despesas correspondentes a partir de 
2013, com vista a reforçar, estimular e 
garantir o financiamento da investigação, 
do desenvolvimento e da inovação na 
União;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) Ao apoiar a investigação nuclear, o 
Programa de Investigação e Formação da 
Comunidade (a seguir designado 
«Programa Euratom») contribuirá para 
atingir os objetivos do «Horizonte 2020 -
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação» estabelecido no Regulamento 
(UE XX/XXXX de [….]  (a seguir 
designado "Programa-Quadro Horizonte 
2020") e facilitar a implementação da 
Estratégia Europa 2020 e a criação e o 
funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

(3) Ao apoiar a excelência na investigação 
nuclear e na inovação, o Programa de 
Investigação e Formação da Comunidade 
(a seguir designado «Programa Euratom») 
contribuirá para atingir os objetivos do 
«Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação» estabelecido no 
Regulamento (UE XX/XXXX de [….] 
[….] (a seguir designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») e facilitar a 
implementação da Estratégia Europa 2020 
e a criação e o funcionamento do Espaço 
Europeu da Investigação. Para além disso, 
deve procurar reforçar a utilização dos 
fundos estruturais para a investigação 
nuclear e assegurar o alinhamento dos 
fundos com as prioridades de investigação 
da Comunidade, sem comprometer o 
princípio da excelência.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Com a assinatura do Acordo sobre o 
Estabelecimento da Organização 
Internacional de Energia de Fusão ITER 
para a Realização Conjunta do Projeto 
ITER, a Comunidade comprometeu-se a 
participar na construção do ITER e na sua 
futura exploração. A contribuição 
comunitária é gerida por intermédio da 
«Empresa Comum Europeia para o ITER e 
o Desenvolvimento da Energia de Fusão» 
(a seguir designada «Fusão para a 
Produção de Energia»), instituída pela 
Decisão do Conselho de 27 de março de 
2007. As atividades da empresa comum 
Fusão para a Produção de Energia, 
incluindo o ITER, são regidas por um ato 

(6) Com a assinatura do Acordo sobre o 
Estabelecimento da Organização 
Internacional de Energia de Fusão ITER 
para a Realização Conjunta do Projeto 
ITER, a Comunidade comprometeu-se a 
participar na construção do ITER e na sua 
futura exploração. A contribuição 
comunitária é gerida por intermédio da 
«Empresa Comum Europeia para o ITER e 
o Desenvolvimento da Energia de Fusão» 
(a seguir designada «Fusão para a 
Produção de Energia»), instituída pela 
Decisão do Conselho de 27 de março de 
2007. As atividades da empresa comum 
Fusão para a Produção de Energia, 
incluindo o ITER, são regidas por um ato 
legislativo distinto. Este ato legislativo 
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legislativo distinto. separado estabelecerá um montante 
máximo separado e reservado para a 
contribuição da União para o projeto 
ITER nos anos 2014-2018. Este montante 
máximo deve ser considerado como 
adicional ao orçamento proposto pela 
Comissão para o programa Horizonte 
2020, o programa-quadro Euratom ou 
outros programas da União. Os custos 
superiores a este montante máximo não 
devem ter impacto noutros projetos 
financiados pelo orçamento da União e 
devem ser financiados através do aumento 
dos limites do QFP ou de recursos 
adicionais acima dos limites máximos, 
consoante os casos.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para que a fusão se venha a tornar uma 
opção credível para a produção comercial 
de energia, é necessário em primeiro lugar 
concluir com êxito e atempadamente a 
construção do ITER e dar início à sua 
atividade. Em segundo lugar, é necessário 
estabelecer um roteiro ambicioso, mas 
todavia realista, para a produção de 
eletricidade até 2050. A concretização 
desses objetivos exige que o programa 
europeu de fusão seja reorientado. Importa 
colocar mais a tónica nas atividades de 
apoio ao ITER. Esta racionalização deve 
ser obtida sem pôr em perigo a liderança 
europeia da comunidade científica no 
domínio da fusão.

(7) Para que a fusão se venha a tornar uma 
opção credível para a produção comercial 
de energia, é necessário em primeiro lugar 
concluir com êxito e atempadamente a 
construção do ITER e dar início à sua 
atividade. Em segundo lugar, é necessário 
estabelecer um roteiro ambicioso, mas 
todavia realista, para a produção de 
eletricidade até 2050. A concretização 
desses objetivos exige que o programa 
europeu de fusão seja reorientado. Importa 
colocar mais a tónica nas atividades de 
apoio ao ITER, assegurando um controlo 
apropriado do risco e evitando os 
sobrecustos. Esta racionalização deve ser 
obtida sem pôr em perigo a liderança 
europeia da comunidade científica no 
domínio da fusão ou outros programas 
bem-sucedidos da UE.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Embora caiba a cada Estado-Membro 
decidir se deseja ou não utilizar a energia 
nuclear, o papel da União consiste em 
desenvolver, no interesse de todos os 
Estados-Membros, um quadro comum de 
apoio à investigação de vanguarda, à 
criação de conhecimentos e à preservação 
de conhecimentos no domínio das 
tecnologias de cisão nuclear, com especial 
ênfase na segurança intrínseca e extrínseca, 
na proteção contra radiações e na não 
proliferação. Para tal, são necessários 
dados científicos independentes, um 
domínio em que o Centro Comum de 
Investigação pode dar um contributo 
fundamental. Este facto foi reconhecido na 
Comunicação da Comissão "Iniciativa 
emblemática no quadro da estratégia 
Europa 2020 União da Inovação", em que a 
Comissão declarou a sua intenção de 
reforçar a base científica factual para a 
elaboração de políticas através do JRC. O 
JRC propõe dar resposta a este desafio 
centrando a sua investigação no domínio 
da segurança nuclear intrínseca e 
extrínseca nas prioridades políticas da 
União.

(10) Embora caiba a cada Estado-Membro 
decidir se deseja ou não utilizar a energia 
nuclear, o papel da União consiste em 
desenvolver, no interesse de todos os 
Estados-Membros, um quadro comum de 
apoio à investigação de vanguarda, à 
criação de conhecimentos e à preservação 
de conhecimentos no domínio das 
tecnologias de cisão nuclear, 
designadamente reatores de cisão de nova 
geração, com especial ênfase na segurança 
intrínseca e extrínseca, na proteção contra 
radiações e na não proliferação. Para tal, 
são necessários dados científicos 
independentes, um domínio em que o 
Centro Comum de Investigação pode dar 
um contributo fundamental. Este facto foi 
reconhecido na Comunicação da Comissão 
"Iniciativa emblemática no quadro da
estratégia Europa 2020 União da 
Inovação", em que a Comissão declarou a 
sua intenção de reforçar a base científica 
factual para a elaboração de políticas 
através do JRC. O JRC propõe dar resposta 
a este desafio centrando a sua investigação 
no domínio da segurança nuclear intrínseca 
e extrínseca nas prioridades políticas da 
União.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa 
Euratom e de fundos do setor privado no 
âmbito de parcerias público-privadas em 

(16) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa 
Euratom e de fundos do setor privado no 
âmbito de parcerias público-privadas em 
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domínios essenciais em que as atividades 
de investigação e inovação podem 
contribuir para os objetivos de 
competitividade mais vastos da União. 
Deve ser dada especial atenção à 
participação das pequenas e médias 
empresas.

domínios essenciais em que a excelência 
nas atividades de investigação e inovação 
pode contribuir para os objetivos de 
competitividade mais vastos da União. 
Deve ser dada especial atenção à 
participação das pequenas e médias 
empresas. Além do mais, deve ser 
facilitada e reforçada a utilização dos 
fundos estruturais para a investigação 
nuclear e deve assegurar-se o 
enquadramento parcial destes fundos com 
as prioridades de investigação da 
Comunidade.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A necessidade de uma nova 
abordagem em matéria de controlo e gestão 
dos riscos no que diz respeito ao 
financiamento da investigação da União foi 
reconhecida pelo Conselho Europeu de 4 
de fevereiro de 2011, que apelou a um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu, na sua Resolução de 
11 de novembro de 2010 sobre a 
simplificação da execução dos 
programas-quadro de investigação, apelou 
a uma evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e 
estabeleceu que a gestão da investigação 
europeia deve assentar mais na confiança 
em relação aos participantes e na tolerância 
ao risco.

(19) A necessidade de uma nova 
abordagem em matéria de controlo e gestão 
dos riscos no que diz respeito ao 
financiamento da investigação da União foi 
reconhecida pelo Conselho Europeu de 4 
de fevereiro de 2011, que apelou a um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União destinado à investigação e à 
inovação nas suas resoluções de 11 de 
novembro de 20101e 11 de junho de 20122. 
A anterior resolução apelou a uma 
evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e 
estabeleceu que a gestão da investigação 
europeia deve assentar mais na confiança 
em relação aos participantes e na tolerância 
ao risco, enquanto a última realçou que o 
aumento do financiamento deve ser 
acompanhado de uma simplificação 
radical dos procedimentos de 
financiamento.

_____________
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1 JO C 74 E de 13.3.2012, p. 34.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os interesses financeiros da União 
Europeia devem ser salvaguardados através 
de medidas proporcionadas aplicadas ao 
longo do ciclo de despesa, nomeadamente 
por meio da prevenção, deteção e 
investigação de irregularidades, da 
recuperação de fundos perdidos, pagos 
indevidamente ou utilizados 
incorretamente e, se for caso disso, da 
aplicação de sanções. Uma estratégia de 
controlo revista, que desloque a tónica da 
redução ao mínimo das taxas de erro para 
um controlo baseado no risco e na deteção 
de fraudes, deve permitir uma redução dos 
encargos para os participantes em matéria 
de controlo.

(20) Os interesses financeiros da União 
devem ser salvaguardados através da 
aplicação de medidas necessárias,
proporcionadas e eficazes ao longo de todo 
o ciclo de despesa, nomeadamente através 
da prevenção, deteção e investigação de 
irregularidades, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da aplicação de sanções. Uma 
estratégia de controlo revista, que desloque 
a tónica da redução ao mínimo das taxas de 
erro para um controlo baseado no risco e 
na deteção de fraudes, deve permitir uma 
redução dos encargos para os participantes 
em matéria de controlo.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O artigo 7.º do Tratado Euratom 
confere à Comissão a responsabilidade pela 
execução do Programa Euratom. Para 
efeitos da execução do Programa Euratom, 
com exceção das suas ações diretas, a 
Comissão deve ser assistida por um comité 
consultivo de Estados-Membros com vista 
a assegurar uma adequada coordenação 
com as políticas nacionais nas áreas 
abrangidas pelo presente programa de 
investigação e formação.

(25) O artigo 7.º do Tratado Euratom 
confere à Comissão a responsabilidade pela 
execução do Programa Euratom. Para 
efeitos da execução do Programa Euratom, 
com exceção das suas ações diretas, a 
Comissão deve ser assistida por um comité 
consultivo de Estados-Membros com vista 
a assegurar uma adequada coordenação 
com as políticas nacionais nas áreas 
abrangidas pelo presente programa de 
investigação e formação, bem como a 
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incentivar fortes sinergias e 
complementaridades entre os fundos 
europeus, nacionais e regionais.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A utilização dos fundos da União e 
dos Estados-Membros nos domínios da 
investigação e da inovação deve ser mais 
bem coordenada, a fim de garantir a 
complementaridade, uma maior eficiência 
e visibilidade, bem como de conseguir 
maiores sinergias orçamentais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) "pequena e média empresa (PME)", 
qualquer entidade jurídica que cumpra os 
critérios definidos na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 20031.
_________
1 JO L 124 de 30.5.2003, p. 36.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Garantia da disponibilidade e utilização 
de infraestruturas de investigação de 
relevância pan-europeia;

(h) Garantia da disponibilidade e 
utilização, bem como promoção do 
desenvolvimento de novas infraestruturas 
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de investigação de relevância pan-
europeia;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa Euratom é de 1 788,889 milhões 
de euros. O referido montante é repartido 
do seguinte modo:

1. Na aceção do ponto [18] do Acordo 
Interinstitucional de .../.... entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação em matéria 
orçamental e sobre a boa gestão 
financeira, a dotação financeira para a 
execução do Programa Euratom é de 
1 788,889 milhões de euros. O referido 
montante constitui a referência 
privilegiada para a autoridade orçamental 
no decurso do processo orçamental anual 
e é repartido do seguinte modo:

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O financiamento do ITER para o 
período 2014-2018 não está incluído na 
dotação acima referida e será estabelecido 
pela Decisão do Conselho xxx/xxx..

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As dotações anuais devem ser 
autorizadas pela autoridade orçamental, 
sem prejuízo das disposições do 
Regulamento que estabelece o quadro 
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financeiro plurianual (QFP) para 
2014-2020 e do Acordo Interinstitucional 
de XX/201Z entre o Parlamento Europeu, 
o Conselho e a Comissão sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comunidade deve procurar 
reforçar a utilização dos fundos 
estruturais para a investigação nuclear e 
assegurar o alinhamento dos fundos com 
as prioridades de investigação da 
Comunidade, sem comprometer o 
princípio da excelência.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Iniciativas que visam uma maior 
sensibilização e facilitação do acesso ao 
financiamento no âmbito do Programa 
Euratom, em especial no que diz respeito a 
regiões ou tipos de participantes que 
estejam sub-representados;

(a) Iniciativas que visam uma maior 
sensibilização e facilitação do acesso ao 
financiamento no âmbito do Programa 
Euratom, em especial no que diz respeito a 
regiões ou tipos de participantes que 
estejam sub-representados e, 
nomeadamente, para aumentar o recurso 
das PME aos financiamentos disponíveis 
e a sua participação no Programa 
Euratom;
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de maio de 2017, e tendo em conta 
a avaliação ex post do 7.° Programa 
Quadro Euratom estabelecida na Decisão 
2006/970/Euratom e do Programa Euratom 
(2012-2013) estabelecida na Decisão 
20XX/XX/Euratom a concluir até ao final 
de 2015, a Comissão deve proceder, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa Euratom 
no que diz respeito às suas realizações, a 
nível dos resultados e progressos no 
sentido da concretização dos impactos, dos 
objetivos e da contínua relevância de todas 
as medidas, da eficiência e da utilização 
dos recursos, da margem para uma maior 
simplificação e do valor acrescentado 
europeu.  Além disso, a avaliação tem em 
conta a contribuição das medidas para as 
prioridades da União de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e os 
resultados sobre o impacto a longo prazo 
das medidas dos programas seus 
predecessores.

Até 31 de maio de 2016, e tendo em conta 
a avaliação ex post do 7.° Programa-
Quadro Euratom estabelecida na Decisão 
2006/970/Euratom e do Programa Euratom 
(2012-2013) estabelecida na Decisão 
20XX/XX/Euratom a concluir até ao final 
de 2015, a Comissão deve proceder, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa Euratom 
no que diz respeito às suas realizações, a 
nível dos resultados e progressos no 
sentido da concretização dos impactos, dos 
objetivos e da contínua relevância de todas 
as medidas, da eficiência e da utilização 
dos recursos, da margem para uma maior 
simplificação e do valor acrescentado 
europeu. Esta avaliação deverá ter 
igualmente em consideração os aspetos 
relacionados com o acesso às 
oportunidades de financiamento 
destinadas à ampliação da excelência da 
base de ciência e inovação da União para 
as PME e à promoção do equilíbrio entre 
os géneros. Além disso, a avaliação tem 
em conta a contribuição das medidas para 
as prioridades da União de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e os 
resultados sobre o impacto a longo prazo 
das medidas dos programas seus 
predecessores.
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