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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. INTRODUÇÃO

A presente proposta substitui a proposta da Comissão, de 20 de Julho de 2010, de 
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Acordo Interinstitucional 
de 17 de Maio de 2006 sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, no 
que diz respeito ao quadro financeiro plurianual, de modo a dar resposta às 
necessidades financeiras adicionais do projecto ITER1.

A proposta tem em conta os progressos realizados até à data nas negociações, em 
especial no que se refere ao nível de reafectação no âmbito da rubrica 1A, bem como 
aos montantes das dotações de autorização e de pagamento suplementares 
necessárias para efeitos do ITER no quadro da rubrica 1A em 2012 e 2013. Por outro 
lado, visa facilitar um rápido acordo da autoridade orçamental, a fim de garantir o 
êxito do projecto ITER

A presente proposta é plenamente coerente com o projecto de orçamento de 2012, 
bem como com a proposta da Comissão de Decisão do Conselho relativa ao 
Programa-Quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica de actividades de 
investigação e formação em matéria nuclear (2012-2013)2. A adopção final do 
Programa-Quadro Euratom pelo Conselho irá depender de um epílogo positivo do 
processo orçamental a decorrer em simultâneo, com vista a disponibilizar fundos 
adicionais a favor do ITER.

2. UTILIZAÇÃO DE MARGENS E REAFECTAÇÃO NO ÂMBITO DA RUBRICA 1A

Não se encontra disponível qualquer margem para 2011 no âmbito do limite máximo 
das despesas da rubrica 1A, e as margens disponíveis em 2012 e 2013 são 
insuficientes para satisfazer as necessidades do ITER e para deixar, ao mesmo 
tempo, uma margem suficiente para fazer face a necessidades imprevistas, como 
disposto no ponto 13 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 sobre a 
disciplina orçamental e a boa gestão financeira (AI)3. 

De acordo com o ponto 23, primeiro parágrafo, do AI, a Comissão examinou as 
possibilidades de reafectação de despesas entre os programas incluídos na rubrica 1A 
com o objectivo de libertar, dentro do limite máximo dessa rubrica, um montante 
significativo, tanto em valor absoluto como em percentagem, da nova despesa 
prevista. Consequentemente, a Comissão propõe a reafectação de um montante de 
100 milhões de EUR em 2012 e de 360 milhões de EUR em 2013, a retirar do 
Sétimo Programa-Quadro de Investigação. 

                                               
1 COM(2010) 403 final de 20.7.2010.
2 COM(2011) 72 final de 7.3.2011.
3 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
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3. TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES ENTRE RUBRICAS DO ORÇAMENTO (DOTAÇÕES DE 
AUTORIZAÇÃO)

Em conformidade com o ponto 23, segundo parágrafo, do AI, a Comissão examinou 
as possibilidades de compensar qualquer aumento do limite máximo de uma rubrica 
através da redução do limite máximo de outra rubrica.

As margens abaixo dos limites máximos das despesas das rubricas que não a rubrica 
1A, para os anos de 2011 a 2013, são actualmente estimadas do seguinte modo: 

2011 2012 2013

Rubrica 1B 6,4 22,1 0,4

Rubrica 2 1 678,8 651,6 112,8

Rubrica 3 A 67,0 65,6 34,3

Rubrica 3 B 0,1 20,5 25,3

Rubrica 4 0 246,7 112,0

Rubrica 5 243,2 472,6 521,6

Tendo em conta o ponto 13 do AI, a Comissão considera que as margens disponíveis 
abaixo dos limites máximos das rubricas 1B, 3A e 3B são demasiado escassas para 
poderem contribuir para cobrir as necessidades de financiamento suplementares do 
projecto ITER e que as necessidades adicionais prováveis no âmbito da rubrica 4 não 
permitem a redução do respectivo limite máximo das despesas. 

Por outro lado, as margens para 2011, no âmbito das rubricas 2 e 5, são de um nível 
que permite reduzir os respectivos limites máximos das despesas para compensar o 
aumento necessário do limite máximo das despesas da rubrica 1A relativamente ao 
ITER em 2012 e 2013. Por conseguinte, a Comissão propõe a redução do limite 
máximo da rubrica 2 para 2011 numa quantia de 650 milhões de EUR e do limite 
máximo da rubrica 5 para o mesmo ano numa quantia de 190 milhões de EUR, assim 
como o aumento do limite máximo das despesas da rubrica 1A em 650 milhões de 
EUR para 2012 e em 190 milhões de EUR para 2013. 

O ajustamento proposto entre limites máximos das despesas deixa assim em 2011 
uma margem de 1 028,8 milhões de EUR disponível no âmbito do limite máximo da 
rubrica 2 e de 53,2 milhões de EUR no âmbito da rubrica 5. A Comissão 
comprometeu-se a tomar todas as medidas necessárias para respeitar as decisões 
tomadas relativamente às despesas da PAC e ao seu financiamento, incluindo o 
acordo sobre o exame de saúde.
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4. DOTAÇÕES DE PAGAMENTO

O ponto 23, quarto parágrafo, do AI estabelece que qualquer revisão deve assegurar a 
manutenção de uma relação adequada entre autorizações e pagamentos. A proposta 
mantém inalterado o limite máximo total das dotações de pagamento no âmbito do 
quadro financeiro para 2007-2013, assegurando uma evolução adequada 
relativamente às dotações de autorização.

5. QUADRO-RESUMO E CONCLUSÕES 

O quadro apresentado seguidamente resume as alterações propostas dos limites 
máximos das dotações de autorização e de pagamento do quadro financeiro. Os 
montantes são expressos a preços correntes:

(Milhões de EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013
1A. Competitividade para o 
crescimento e emprego

650 190 840

2. Preservação e gestão dos 
recursos naturais

-650 -650

3A. Liberdade, segurança e 
justiça

0

3B. Cidadania 0
4. A UE como protagonista global 0
5. Administração -190 -190
6. Compensações 0
Total das dotações de autorização 0 0 0 0 -840 650 190 0

Total das dotações de pagamento 0 -840 0 840 0

A revisão mantém inalterados os limites máximos globais das dotações de 
autorização e de pagamento para o período 2007-2013, expressos a preços correntes. 

O quadro abaixo indica os valores revistos dos limites máximos anuais das despesas 
do quadro financeiro resultantes das alterações acima referidas, expressos a preços 
correntes. 

A decisão formal de alteração do AI no que diz respeito ao quadro financeiro deve 
fazer referência ao quadro de base acordado no AI, expresso a preços constantes de 
2004. Os montantes em valores correntes devem assim ser convertidos em preços de 
2004, com base num deflator fixo de 2 % ao ano, nos termos do disposto no ponto 16 
do AI (ver anexo da proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho 
apresentado seguidamente).
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(Milhões de EUR - preços correntes)

DOTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Crescimento sustentável 53.979 57.653 61.696 63.555 63.974 67.614 70.147 438.618
1A Competitividade para o crescimento e o emprego 8.918 10.386 13.269 14.167 12.987 14.853 15.623 90.203
1B Coesão para o crescimento e o emprego 45.061 47.267 48.427 49.388 50.987 52.761 54.524 348.415

2. Preservação e gestão dos recursos naturais 55.143 59.193 56.333 59.955 59.688 60.810 61.289 412.411
das quais: despesas de mercado e pagamentos directos 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Cidadania, liberdade, segurança e justiça 1.273 1.362 1.518 1.693 1.889 2.105 2.376 12.216
3A Liberdade, Segurança e Justiça 637 747 867 1.025 1.206 1.406 1.661 7.549
3B Cidadania 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. A UE como protagonista global 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administração (1) 7.039 7.380 7.525 7.882 8.144 8.670 9.095 55.735
6. Compensações 445 207 210 0 0 0 0 862

TOTAL DAS DOTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO 124.457 132.797 134.722 140.978 142.125 148.196 152.502 975.777

em percentagem do RNB 1,02% 1,08% 1,16% 1,18% 1,15% 1,13% 1,12% 1,12%

TOTAL DAS DOTAÇÕES DE PAGAMENTO 122.190 129.681 120.445 134.289 133.440 141.360 144.171 925.576

em percentagem do RNB 1,00% 1,05% 1,04% 1,12% 1,08% 1,08% 1,06% 1,06%
Margem dusponível 0,24% 0,19% 0,20% 0,11% 0,15% 0,15% 0,17% 0,17%

 Limite máximo dos recursos próprios em percentagem do RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

 QUADRO FINANCEIRO 2007-2013: AJUSTADO PARA O ITER 

(1) As despesas com pensões incluídas no limite máximo desta rubrica são calculadas em termos líquidos das contribuições do pessoal para o regime relevante, até ao limite 
de 500 milhões de EUR a preços de 2004 para o período 2007-2013.
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Proposta de

DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 sobre a disciplina
orçamental e a boa gestão financeira, no que diz respeito ao quadro financeiro 

plurianual, de modo a dar resposta às necessidades financeiras adicionais do projecto 
ITER

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o 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 financeira4, 
nomeadamente os pontos 21, 22 e 23,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando o seguinte:

(1) Na reunião [no quadro do diálogo tripartido]/[de conciliação orçamental] de … de 
2011, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão acordaram nas modalidades de 
disponibilização de um financiamento adicional para o projecto ITER. Este 
financiamento impõe a revisão do quadro financeiro plurianual para 2007-2013, em 
conformidade com os pontos 21, 22 e 23 do Acordo Interinstitucional, a fim de 
aumentar os limites máximos das dotações de autorização no âmbito da sub-rubrica 
1A num montante de 650 milhões de EUR, para o exercício de 2012, e de 190 milhões 
de EUR, para o exercício de 2013, a preços correntes.

(2) Este aumento dos limites máximos das dotações de autorização no âmbito da sub-
rubrica 1A para os exercícios de 2012 e 2013 será inteiramente compensado pela 
diminuição dos limites máximos das dotações de autorização no âmbito das rubricas 2 
e 5 para o exercício de 2011. 

(3) A fim de manter uma relação adequada entre autorizações e pagamentos, são ajustados 
os limites máximos anuais das dotações de pagamento. O ajustamento é neutro em 
termos de necessidades de pagamentos durante o período 2007-2013.

(4) O anexo I do Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade5,

                                               
4 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
5 Para esse efeito, os valores resultantes do acordo referido anteriormente são convertidos em preços de 

2004.
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ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo único

O anexo I do Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira 
é substituído pelo anexo da presente decisão. 

Feito em Bruxelas, 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
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ANEXO 

(Milhões de EUR - preços constantes de 2004)

DOTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Crescimento sustentável 50.865 53.262 55.879 56.435 55.693 57.708 58.696 388.538
1A Competitividade para o crescimento e emprego 8.404 9.595 12.018 12.580 11.306 12.677 13.073 79.653
1B Coesão para o crescimento e emprego 42.461 43.667 43.861 43.855 44.387 45.031 45.623 308.885

2. Preservação e gestão dos recursos naturais 51.962 54.685 51.023 53.238 51.962 51.901 51.284 366.055
das quais: despesas de mercado e pagamentos directos 43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645 293.105

3. Cidadania, liberdade, segurança e justiça 1.199 1.258 1.375 1.503 1.645 1.797 1.988 10.765
3A Liberdade, Segurança e Justiça 600 690 785 910 1.050 1.200 1.390 6.625
3B Cidadania 599 568 590 593 595 597 598 4.140

4. A UE como protagonista global 6.199 6.469 6.739 7.009 7.339 7.679 8.029 49.463

5. Administração (1) 6.633 6.818 6.816 6.999 7.090 7.400 7.610 49.366
6. Compensações 419 191 190 0 0 0 0 800

TOTAL DAS DOTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO 117.277 122.683 122.022 125.184 123.729 126.485 127.607 864.987

em percentagem do RNB 1,08% 1,09% 1,06% 1,06% 1,03% 1,03% 1,01% 1,049%

TOTAL DAS DOTAÇÕES DE PAGAMENTO 115.142 119.805 109.091 119.245 116.168 120.649 120.636 820.736

em percentagem do RNB 1,06% 1,06% 0,95% 1,01% 0,97% 0,98% 0,96% 1,00%
Margem disponível 0,18% 0,18% 0,29% 0,22% 0,26% 0,25% 0,27% 0,23%

Limite máximo dos recursos próprios em percentagem do RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

QUADRO FINANCEIRO 2007-2013 

(1) As despesas com pensões incluídas no limite máximo desta rubrica são calculadas em termos líquidos das contribuições do pessoal para o regime relevante, até ao limite 
de 500 milhões de EUR a preços de 2004 para o período 2007-2013.
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