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1. Decisão do Parlamento Europeu, de 27 de outubro de 2015, sobre a quitação pela 

execução do orçamento da Empresa Comum ARTEMIS para o exercício de 2013 

(2014/2132(DEC)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Atendendo às contas anuais definitivas da Empresa Comum ARTEMIS relativas ao 

exercício de 2013, 

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Empresa 

Comum ARTEMIS relativas ao exercício de 2013, acompanhado das respostas Empresa 

Comum1, 

– Tendo em conta a declaração2 relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e 

regularidade das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o 

exercício de 2013, nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, 

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 17 de fevereiro de 2015, sobre a 

quitação a dar à Empresa Comum quanto à execução do orçamento para o exercício 

de 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015), 

– Tendo em conta a sua decisão, de 29 de abril de 20153, que adiou a decisão de quitação 

relativa ao exercício de 2013, e as respostas do Diretor Executivo da Empresa Comum 

ECSEL (antiga Empresa Comum ARTEMIS), 

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 

junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 

Comunidades Europeias4, 
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– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 

Conselho1, nomeadamente o artigo 209.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 74/2008 do Conselho, de 20 de dezembro 

de 2007, relativo à constituição da Empresa Comum ARTEMIS para realizar a 

iniciativa tecnológica conjunta no domínio dos sistemas informáticos incorporados2, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 561/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, 

que cria a Empresa Comum ECSEL3, e, nomeadamente, o artigo 1.º, n.º 2, e o artigo 

12.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 

novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 

referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, 

que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 

Europeias4, 

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) n.º 110/2014 da Comissão, de 30 de 

setembro de 2013, relativo ao regulamento financeiro-tipo para os organismos 

resultantes de parcerias público-privadas referidos no artigo 209.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho5, 

– Tendo em conta o artigo 94.º e o Anexo V do seu Regimento, 

– Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental 

(A8-0283/2015), 

1. Dá quitação ao Diretor Executivo da Empresa Comum ECSEL pela execução do 

orçamento da Empresa Comum ENIAC para o exercício de 2013; 

2. Regista as suas observações na resolução subsequente; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, e a resolução que desta 

constitui parte integrante, ao Diretor Executivo da Empresa Comum ECSEL, ao 

Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L). 
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2. Decisão do Parlamento Europeu, de 27 de outubro de 2015, obre o encerramento das 

contas da Empresa Comum ARTEMIS relativas ao exercício de 2013 (2014/2132(DEC)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Atendendo às contas anuais definitivas da Empresa Comum ECSEL (antiga Empresa 

Comum ARTEMIS) relativas ao exercício de 2013, 

– Tendo em conta o Relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais da Empresa 

Comum ARTEMIS relativas ao exercício de 2013, acompanhado das respostas Empresa 

Comum1, 

– Tendo em conta a declaração2 relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e 

regularidade das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o 

exercício de 2013, nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, 

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 17 de fevereiro de 2015, sobre a 

quitação a dar à Empresa Comum quanto à execução do orçamento para o exercício 

de 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015), 

– Tendo em conta a sua decisão, de 29 de abril de 20153, que adiou a decisão de quitação 

relativa ao exercício de 2013, e as respostas do Diretor Executivo da Empresa Comum 

ECSEL (antiga Empresa Comum ARTEMIS), 

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 

junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 

Comunidades Europeias4, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 

orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 

Conselho5, nomeadamente o artigo 209.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 74/2008 do Conselho, de 20 de dezembro 

de 2007, relativo à constituição da Empresa Comum ARTEMIS para realizar a 

iniciativa tecnológica conjunta no domínio dos sistemas informáticos incorporados6, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 561/2014 do Conselho, de 6 de maio de 2014, 

que cria a Empresa Comum ECSEL7, e, nomeadamente, o artigo 1.º, n.º 2, e o artigo 
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12.º, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 da Comissão, de 19 de 

novembro de 2002, que institui o Regulamento Financeiro Quadro dos organismos 

referidos no artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, 

que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades 

Europeias1, 

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) n.º 110/2014 da Comissão, de 30 de 

setembro de 2013, relativo ao regulamento financeiro-tipo para os organismos 

resultantes de parcerias público-privadas referidos no artigo 209.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho2, 

– Tendo em conta o artigo 94.º e o Anexo V do seu Regimento, 

– Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental 

(A8-0283/2015), 

1. Aprova o encerramento das contas da Empresa Comum ARTEMIS relativas ao 

exercício de 2013; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Diretor Executivo da 

Empresa Comum ECSEL, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como 

de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L). 
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3. Resolução do Parlamento Europeu, de 27 de outubro de 2015, que contém as 

observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação pela execução 

do orçamento da Empresa Comum ARTEMIS para o exercício de 2013 

(2014/2132(DEC)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a sua decisão sobre a quitação pela execução do orçamento da Empresa 

Comum ARTEMIS para o exercício de 2013, 

– Tendo em conta o artigo 94.º e o Anexo V do seu Regimento, 

– Tendo em conta o segundo relatório da Comissão do Controlo Orçamental 

(A8-0283/2015), 

A. Considerando que a Empresa Comum ARTEMIS (a seguir designada «a Empresa 

Comum») foi criada em dezembro de 2007 para um período de 10 anos com o objetivo 

de definir e executar um «programa de investigação» para o desenvolvimento de 

tecnologias essenciais no domínio dos sistemas informáticos incorporados em diferentes 

áreas de aplicação, a fim de reforçar a competitividade e a sustentabilidade da União e 

permitir a emergência de novos mercados e aplicações sociais; 

B. Considerando que a Empresa Comum iniciou o seu funcionamento autónomo em 

outubro de 2009; 

C. Considerando que as contribuições financeiras dos Estados-Membros da ARTEMIS 

deveriam ser, no total, 1,8 vezes superiores à contribuição financeira da União e que a 

contribuição em espécie dos organismos de investigação que participam nos projetos 

deveria, ao longo da duração da Empresa Comum, ser igual ou superior à contribuição 

das autoridades públicas; 

D. Considerando que as Empresas Comuns ENIAC e ARTEMIS foram fundidas para criar 

a iniciativa tecnológica conjunta no domínio dos «Componentes e sistemas eletrónicos 

para uma liderança europeia» (ECSEL) que entrou em atividade em junho de 2014 e 

funcionará durante dez anos; 

Gestão orçamental e financeira 

1. Recorda que o Tribunal de Contas («o Tribunal») declarou que as contas anuais da 

Empresa Comum relativas a 2013 refletem fielmente, em todos os aspetos 

materialmente relevantes, a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2013, bem 

como os resultados das suas operações e fluxos de tesouraria relativos ao exercício 

encerrado nessa data, em conformidade com as disposições do seu regulamento 

financeiro; 

2. Salienta que, segundo a Empresa Comum, foram instituídas disposições práticas para as 

auditorias ex post aos acordos administrativos concluídos com as entidades 

financiadoras nacionais; constata que as disposições práticas incluem a introdução de 

um formulário de comunicação específico, reforçado pela avaliação dos sistemas de 

garantia nacionais pela Empresa Comum e por visitas do Tribunal às entidades 



 

 

financiadoras nacionais; 

3. Recorda que, segundo a estratégia ex post adotada pela Empresa Comum, esta deverá 

avaliar, pelo menos uma vez por ano, se as informações enviadas pelas entidades 

financiadoras nacionais oferecem garantias suficientes no que toca à regularidade e 

legalidade das operações executadas; 

4. Observa que, segundo a Empresa Comum, as 23 entidades financiadoras nacionais que 

partilharam informação sobre as suas estratégias de auditoria representam 95 % da 

totalidade das subvenções concedidas; congratula-se com o facto de que, para completar 

a informação obtida pela Empresa Comum, o Tribunal adquiriu informação adicional 

diretamente das entidades financiadoras nacionais para emitir um parecer sobre a 

legalidade e a regularidades das operações subjacentes às contas anuais; 

5. Verifica que, segundo a Empresa Comum, foram realizados progressos na execução do 

plano de ação destinado a corrigir as deficiências identificadas pelo Tribunal no seu 

parecer com reservas; observa que as garantias fornecidas pelos sistemas nacionais 

foram objeto de uma avaliação positiva nos países que representam 54 % das 

subvenções concedidas, enquanto as avaliações relativas a outros países se encontram 

numa fase avançada de execução, do que resultará uma cobertura das subvenções de 84 

%; insta a Empresa Comum a prosseguir o processo de avaliação de molde a cobrir a 

totalidade das subvenções concedidas; 

6. Constata que foi organizado um seminário sobre garantias, que reuniu representantes do 

Tribunal, a Comissão e o Serviço de Auditoria Interna da Comissão, bem como 

representantes das entidades financiadoras nacionais que operam na Empresa Comum; 

observa que este seminário pôs em destaque os requisitos dos programas europeus e 

permitiu o intercâmbio de informações e de boas práticas com as entidades 

financiadoras nacionais; 

7. Constata que a Empresa Comum desenvolveu uma nova metodologia para o cálculo da 

taxa de erro residual que é semelhante à utilizada pelos serviços da Comissão 

responsáveis pela gestão conjunta do financiamento; observa que a primeira avaliação 

da taxa de erro residual baseada nas 157 operações auditadas deu um resultado de 0,73 

%, enquanto uma atualização recentemente efetuada com base em 331 operações deu 

um resultado de 0,66 %, abaixo do limiar de materialidade de 2%; 

8. Recorda que a taxa de utilização das dotações para autorizações após o orçamento 

retificativo do final do exercício foi de 69 %; salienta que, segundo a Empresa Comum, 

o atraso registado na emissão de certificados de pagamento pelas entidades 

financiadoras nacionais é uma das principais causas da reduzida taxa de execução, uma 

vez que os pagamentos são executados sem atraso após receção dos certificados 

nacionais; observa, além disso, que o abrandamento do ritmo dos pagamentos não 

afetou a execução técnica dos projetos; 

9. Observa que, segundo a Empresa Comum, as contribuições dos Estados-Membros se 

situavam ao nível de 1,8 vezes as contribuições da União; salienta que as contribuições 

dos Estados-Membros tiveram de ser reduzidas para um nível abaixo do limiar de 1,8 

aquando da concessão das subvenções, a fim de respeitar os limites impostos pelas 

disposições relativas aos auxílios estatais; constata que as contribuições a favor da 

Empresa Comum foram de 181 454 844 EUR por parte da União e de 341 842 261 EUR 



 

 

por parte dos Estados-Membros, o que corresponde a um nível de 1,88; 

10. Salienta que a Comissão realizará uma avaliação da atividade da Empresa Comum 

ARTEMIS até à data da criação da iniciativa tecnológica conjunta ECSEL, tal como 

previsto no Regulamento (CE) n.º 74/2008 do Conselho relativo à constituição da 

Empresa Comum ARTEMIS, devendo essa avaliação ser tida em conta na quitação 

relativa ao exercício de 2014; 

Sistemas de controlo interno 

11. Observa que, segundo a Empresa Comum, para além de quanto exigido no artigo 6.º, n.º 

2, do Regulamento relativo à sua criação, a estrutura de auditoria interna instituída no 

quadro da Empresa Comum ENIAC constitui agora a estrutura de auditoria interna da 

Empresa Comum, devido à fusão das duas Empresas Comuns; 

12. Constata que, segundo a Empresa Comum, o plano de retoma de atividades em caso de 

catástrofe das Empresas Comuns aplicável à infraestrutura informática comum foi 

aprovado; 

Prevenção e gestão de conflitos de interesses e transparência 

13. Salienta que, devido à fusão com a Empresa Comum ENIAC, a política abrangente para 

a prevenção e gestão de conflitos de interesses adotada por esta última é igualmente 

aplicável à Empresa Comum; observa, além disso, que os procedimentos para a gestão 

das situações de conflitos de interesses, bem como o funcionamento do mecanismo em 

caso de infração das regras, fazem parte integrante da política adotada; 

14. Constata que, segundo a Empresa Comum, e em conformidade com o Estatuto dos 

Funcionários e as suas normas de execução, os CV e as declarações de interesses do 

diretor executivo e dos gestores da Empresa Comum foram publicados no seu sítio web; 

observa que foi criada uma base de dados que reúne toda a informação identificada em 

matéria de conflitos de interesses e as medidas adotadas neste contexto, a qual é objeto 

de uma manutenção regular; 

Acompanhamento e comunicação dos resultados da investigação 

15. Recorda que a Decisão referente ao Sétimo Programa-Quadro (7.º PQ)1 cria um sistema 

de acompanhamento e de comunicação de informações relativo à proteção, divulgação e 

transferência dos resultados da investigação; observa que, segundo a Empresa Comum, 

a alta produtividade dos resultados da sua investigação e o respeito de todos os pedidos 

apresentados até à data pelos coordenadores do Sétimo Programa-Quadro são 

comprovados por 211,5 publicações e 16,6 patentes por cada 10 milhões de euros de 

subvenções da União. 
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