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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta, apresentada pela Comissão, de decisão do Conselho relativa à adoção do 
Programa Complementar de Investigação para o Projeto ITER ao abrigo do Tratado Euratom 
visa definir o futuro financiamento da UE no período de 2014 a 2018.

Com as alterações que propõe, o relator pretende sublinhar que o envolvimento da UE no 
Projeto ITER deve continuar no próximo período de programação através de uma 
contribuição financeira específica do orçamento da UE, dada a importância estratégica do 
projeto.

Um aspeto fundamental a assegurar é que o projeto beneficie de um financiamento suficiente 
para atingir os resultados previstos, sem pôr ao mesmo tempo em risco a aplicação de outros 
programas da UE, nomeadamente no domínio da investigação. 

O relator decidiu adotar, neste contexto, a posição oficial assumida pelo Parlamento no seu 
relatório intercalar sobre o QFP, de outubro de 2012, e apoiar, portanto, a proposta da 
Comissão de colocar o ITER fora do QFP, ou seja, para além dos limites que este último 
estabelece. Esta solução teria a vantagem de evitar possíveis reafetações a favor do ITER em 
detrimento de outros programas da UE e, mais concretamente, programas em matéria de 
investigação ao abrigo da rubrica 1a (Horizonte 2020, sobretudo), situação que já se verificou 
no passado. Além disso, está em conformidade com o princípio da unidade do orçamento, 
consagrado no Tratado, e, ao mesmo tempo, salvaguarda as prerrogativas do Parlamento 
enquanto autoridade orçamental.

O financiamento atribuído ao ITER no período 2014-2018 deve ser delimitado, 
estabelecendo-se um montante máximo no âmbito do Regulamento QFP, a fim de evitar que a 
possível ultrapassagem dos custos previstos ameace a execução de outras políticas da UE, 
nomeadamente no domínio da investigação. Significa isto que os custos superiores ao 
montante máximo devem ser financiados através de um aumento dos limites do QFP ou de 
recursos adicionais acima dos limites máximos, consoante o caso.

No que diz respeito ao financiamento, o relator considera que o projeto deve ser subsidiado 
através dos recursos próprios tradicionais da União, e não através de receitas afetadas 
externas. Contudo, o financiamento deve ser considerado suplementar em relação aos recursos 
propostos pela Comissão para o programa Horizonte 2020, o programa-quadro Euratom ou 
outros programas da União.

No entanto, deve ter-se em atenção que, no âmbito do Tratado Euratom, ao qual a atual 
proposta se refere, o Parlamento tem um mero papel consultivo relativamente ao Conselho. O 
Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro de 2013 decidiu inscrever o ITER no âmbito da rubrica 
1a, fixando um montante máximo de 2 707 milhões de euros para o respetivo financiamento. 
Com vista a tomar em consideração esta realidade política e tendo em conta o papel 
consultivo do Parlamento, o relator gostaria que a Comissão dos Orçamentos analisasse e 
debatesse a solução alternativa de aceitar a inclusão do ITER na rubrica 1a, delimitando-o, 
porém, dentro de um sublimite, com um montante máximo que deve ser suplementar em 
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relação à proposta da Comissão para outros programas da UE ao abrigo desta rubrica, a fim 
de não reduzir as respetivas dotações.

A possível vantagem desta abordagem seria aproximar mais a posição do Parlamento da 
posição do Conselho, cumprindo simultaneamente o objetivo primordial da delimitação. 
Todavia, convém não esquecer que esta opção da delimitação assenta numa conceção 
meramente política, carecendo das garantias legais da delimitação para além dos limites 
estabelecidos.

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
Proposta de decisão
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) O compromisso da União Europeia 
em relação ao Acordo sobre o 
Estabelecimento da Organização 
Internacional de Energia de Fusão ITER 
para a Realização Conjunta do Projeto 
ITER (seguidamente designado "Acordo 
ITER") é reafirmado.
__________________
1 JO L 358 de 16.12.2006, p. 62

Alteração 2
Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Acordo sobre o Estabelecimento da 
Organização Internacional de Energia de 
Fusão ITER para a Realização Conjunta 
do Projeto ITER (seguidamente 
designado «Acordo ITER») foi assinado 
em 21 de novembro de 2006 pela 
Comunidade Europeia da Energia Atómica
(Euratom), a República Popular da China, 
a República da Índia, o Japão, a República 

(1) O «Acordo ITER») foi assinado em 21 
de novembro de 2006 pela Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (Euratom), a 
República Popular da China, a República 
da Índia, o Japão, a República da Coreia, a 
Federação da Rússia e os Estados Unidos 
da América. O Acordo ITER estabelece a 
Organização Internacional de Energia de 
Fusão ITER (a seguir designada
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da Coreia, a Federação da Rússia e os 
Estados Unidos da América. O Acordo 
ITER estabelece a Organização 
Internacional de Energia de Fusão ITER (a 
seguir designada «Organização ITER»), 
que é plenamente responsável pela 
construção, funcionamento, exploração e 
desativação das instalações do ITER.

«Organização ITER»), que é plenamente 
responsável pela construção, 
funcionamento, exploração e desativação 
das instalações do ITER.

Alteração 3
Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No período após 2013, a Comissão, na 
sua Comunicação «Um orçamento para a 
Europa 2020», propôs que o Projeto ITER 
fosse financiado fora do âmbito do QFP. 
Por conseguinte, deve ser estabelecido um 
Programa Complementar de Investigação 
para o Projeto ITER referente ao período 
de 2014 a 2018.

(5) No período após 2013, a Comissão, na 
sua Comunicação «Um orçamento para a 
Europa 2020», propôs que o Projeto ITER 
fosse financiado para além dos limites 
estabelecidos no QFP, de forma a 
assegurar que a possível ultrapassagem 
dos custos previstos não ameace o 
financiamento e a execução bem-sucedida 
de outras políticas da União,
nomeadamente no domínio da 
investigação, mantendo ao mesmo tempo 
os plenos poderes de ambos os ramos da 
autoridade orçamental. Por conseguinte, 
deve ser estabelecido um Programa 
Complementar de Investigação para o 
Projeto ITER referente ao período de 2014
a 2018. Com base no custo total a 
acordar, o financiamento deverá ser 
circunscrito a dotações de autorização no 
Regulamento QFP, de modo a garantir o 
financiamento para o Projeto ITER, sem 
comprometer outras prioridades da UE, 
tais como o Programa-Quadro Horizonte 
2020 ou o Programa Erasmus.

Alteração 4
Proposta de decisão
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado pelas contribuições dos 
Estados-Membros com base numa taxa de 
mobilização aplicada ao Rendimento 
Nacional Bruto (RNB) de cada 
Estado-Membro tal como definido para 
efeitos de cálculo da contribuição a partir 
dos recursos próprios do RNB para o 
orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são inscritas no 
orçamento geral da União Europeia e 
afetadas ao presente Programa. Os países 
terceiros que tenham celebrado com a 
Euratom um acordo de cooperação no 
domínio da fusão nuclear controlada que 
associe os respetivos programas de 
investigação aos programas Euratom 
devem também ter a possibilidade de 
contribuir para o presente Programa.

(6) O Programa Complementar de 
Investigação para o Projeto ITER deve ser 
financiado para além dos limites 
estabelecidos no QFP pelas contribuições 
dos recursos próprios da União, e o 
montante máximo do financiamento deve 
ser delimitado do orçamento da União no 
âmbito do Regulamento QFP. Este 
montante máximo deve ser considerado 
suplementar em relação ao orçamento 
proposto pela Comissão para o programa 
Horizonte 2020, o programa-quadro 
EURATOM ou outros programas da 
União. Os países terceiros que tenham 
celebrado com a Euratom um acordo de 
cooperação no domínio da fusão nuclear 
controlada que associe os respetivos 
programas de investigação aos programas 
Euratom devem também ter a possibilidade 
de contribuir para o presente Programa.

Alteração 5
Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os custos superiores ao montante 
máximo de (…) previsto no artigo 3.º não 
devem ter impacto noutros projetos 
financiados pelo orçamento da União e 
devem ser financiados através de recursos 
adicionais acima dos limites máximos, se 
for o caso.

Alteração 6
Proposta de decisão
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Ambos os ramos da autoridade 
orçamental consideram necessário evitar 
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qualquer adiamento ou recondução de 
dotações para pagamentos não 
executadas relacionadas com o Projeto 
ITER, e comprometem-se a cooperar no 
sentido de evitar tal situação.

Alteração 7
Proposta de decisão
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O Programa é financiado com uma 
contribuição máxima de 2 573 milhões de 
euros (em valores correntes) de acordo 
com o disposto no artigo 3.º.

O Programa é financiado com uma 
contribuição máxima de 2 573 milhões de 
euros (em valores correntes), fora dos 
limites estabelecidos no QFP, de acordo 
com o disposto no artigo 3.º, além do 
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 de recursos adicionais 
acima dos limites máximos, consoante o 
caso.

Alteração 8
Proposta de decisão
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

O Programa é financiado pelas 
contribuições dos Estados-Membros com 
base numa taxa de mobilização aplicada 
ao Rendimento Nacional Bruto (RNB) de 
cada Estado-Membro tal como definido 
para efeitos de cálculo da contribuição a 
partir dos recursos próprios do RNB para 
o orçamento geral da União Europeia. As 
referidas contribuições são consideradas 
receitas afetadas externas do Programa 
em conformidade com o disposto no 

O Programa é financiado através dos 
recursos próprios da União.
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[artigo XX do Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho [novo Regulamento 
Financeiro].

Alteração 9
Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
que garantam a proteção dos interesses 
financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e, se 
for caso disso, a aplicação de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

1. No quadro da execução das medidas 
financiadas ao abrigo da presente decisão, 
a Comissão deve tomar medidas adequadas 
que garantam a proteção dos interesses 
financeiros da União mediante a aplicação 
de medidas preventivas contra a fraude, a 
corrupção e outras atividades ilegais, a 
realização de controlos eficazes e, se forem 
detetadas irregularidades, a recuperação 
dos montantes pagos indevidamente e, se 
for caso disso, a aplicação de sanções 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.
Além disso, a Comissão deve adotar as 
medidas apropriadas para assegurar um 
controlo adequado dos riscos e evitar a 
superação dos custos previstos.

Alteração 10
Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, ou seus representantes, e o 
Tribunal de Contas dispõem de poderes 
para auditar, com base em documentos ou 
no local, os beneficiários de subvenções, 
contratantes e subcontratantes e outros 
terceiros que tenham recebido fundos da 
União ao abrigo da presente decisão.

2. A Comissão, ou seus representantes, e o 
Tribunal de Contas dispõem de poderes 
para auditar, com base em documentos ou 
no local, os beneficiários de subvenções, 
contratantes e subcontratantes e outros 
terceiros que tenham recebido fundos da 
União ao abrigo da presente decisão.
Tendo em conta que a magnitude e as 
graves deficiências constatadas no 
passado no Projeto ITER requerem um 
controlo rigoroso por parte do Parlamento 
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Europeu na sua capacidade de autoridade 
orçamental e autoridade de quitação, a 
Comissão deve informar regularmente o 
Parlamento Europeu sobre a evolução do 
programa, nomeadamente no respeitante 
aos custos e ao calendário.



PE504.395v02-00 10/10 AD\931494PT.doc

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 26.3.2013

Resultado da votação final +:
–:
0:

26
2
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, José 
Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga 
Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain 
Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch 
Mynář, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, 
Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, 
Catherine Trautmann


