
AD\710901PT.doc PE400.645v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Orçamentos

2007/0211(CNS)

29.2.2008

PARECER
da Comissão dos Orçamentos

dirigido à Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

sobre a proposta de regulamento do Conselho que institui a Empresa Comum 
'Pilhas de Combustível e Hidrogénio'
(COM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS))

Relatora de parecer: Jutta Haug



PE400.645v02-00 2/15 AD\710901PT.doc

PT

PA_Legam



AD\710901PT.doc 3/15 PE400.645v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Proposta da Comissão

As Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (ITC) são introduzidas no Sétimo Programa-Quadro 
(7º PQ) como uma nova forma de realizar parcerias público-privadas na investigação à escala 
europeia. As ITC surgem primordialmente a partir do trabalho das Plataformas Tecnológicas 
Europeias (PTE). Num número reduzido de casos, as PTE atingiram uma escala e um âmbito 
de tal modo ambiciosos que irão necessitar da mobilização de consideráveis investimentos 
públicos e privados, bem como de substanciais recursos de investigação para aplicarem 
importantes elementos das suas Agendas Estratégicas de Investigação. As ITC são propostas 
como um meio eficaz para ir ao encontro das necessidades deste reduzido número de PTE. 

No Programa Específico para a Cooperação1 são identificados seis domínios em que uma ITC 
poderia assumir particular relevância: células de hidrogénio e de combustível, aeronáutica e 
transportes aéreos, medicamentos inovadores, sistemas informáticos incorporados, 
nanoelectrónica e GMES (Vigilância Global do Ambiente e da Segurança).

A Empresa Comum 'Pilhas de Combustível e Hidrogénio', que resulta do trabalho da 
Plataforma Tecnológica Europeia sobre as Pilhas de Combustível e o Hidrogénio, contribui 
para a execução do Plano de Acção para as Tecnologias Ambientais (ETAP), em 
conformidade com o previsto na Comunicação da Comissão COM(2004) 38, que incluía essa 
plataforma tecnológica entre os domínios de acção prioritários do ETAP.

As pilhas de combustível são unidades de conversão de energia muito silenciosas e altamente 
eficientes, que poderão permitir uma redução cumulativa substancial das emissões de gases
com efeito de estufa e de outros poluentes. Propiciam flexibilidade à oferta energética, na 
medida em que podem funcionar a partir de hidrogénio ou de outros combustíveis como o gás 
natural, o etanol e o metanol. 

A introdução do hidrogénio como vector energético de grande flexibilidade poderá contribuir 
de forma positiva para a segurança energética e para a estabilização dos preços da energia, já 
que o hidrogénio pode ser produzido a partir de qualquer fonte de energia primária, 
introduzindo, assim, uma certa diversidade no sector dos transportes, actualmente dependente 
em 98% do petróleo. O hidrogénio pode ser utilizado em pilhas de combustível ou ser 
queimado para produzir calor ou para mover turbinas ou motores de combustão interna para a 
produção de energia motriz e eléctrica. Pode ainda ser utilizado para armazenar energia. 
Assim, por exemplo, quando a produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis seja 
superior à procura, a energia em excesso será susceptível de ser utilizada para produzir 
hidrogénio por electrólise, facilitando, desse modo, a integração da electricidade produzida a 
partir de fontes renováveis no mercado energético.

A proposta da Comissão em apreço incide no estabelecimento da Empresa Comum PCH nos 
termos do artigo 171º do Tratado. Esta empresa comum deve ser considerada como um 
organismo comunitário e deve ser instituída por um período que termina em 31 de Dezembro 

                                               
1 JO L 400 de 30.12.2006, p. 66-241
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de 2017. A sua sede será em Bruxelas, na Bélgica.

Implicações financeiras

A avaliação orçamental indica que a despesa máxima da Comunidade será de 470 milhões de 
euros no período inicial da Empresa comum PCH (até 2017), montante que deveria ser 
afectado antes de 31 de Dezembro de 2013, altura em que se esgota o orçamento do 7.º PQ. 
Uma fracção inicial de 30 milhões de euros deverá ser afectada em 2008, dos quais 28,1 
milhões de euros se destinam a despesas operacionais e 1,9 milhões de euros a despesas 
administrativas. 

As actividades de investigação serão conjuntamente financiadas pela Comunidade, pelo 
Agrupamento Industrial e pelas universidades, centros de investigação públicos e outras 
entidades participantes, sendo a contribuição comunitária paga em numerário e as 
contribuições dos participantes pagas em espécie, no quadro dos projectos.

Os custos de funcionamento da Empresa Comum 'Pilhas de Combustível e Hidrogénio' (PCH) 
serão cobertos em partes iguais (50/50), a partir da sua constituição, pela Comunidade e pelo 
Agrupamento Industrial. Se for criado um Agrupamento de Investigação que se associe à 
Empresa Comum PCH, esse agrupamento passará a dispor de um lugar no Conselho de 
Administração e contribuirá, a partir de então, com 1/12 dos custos de funcionamento.

A contribuição da Comunidade será proveniente das seguintes rubricas orçamentais do 
Programa Específico 'Cooperação' do 7.º PQ: 'Energia', 'Nanociências', 'Nanotecnologias', 
'Materiais e Novas Tecnologias de Produção', 'Transportes (incluindo a Aeronáutica)' e 
'Ambiente (incluindo as alterações climáticas)' da DG Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico, bem como 'Transportes' da DG Energia e Transportes. Obviamente, as dotações 
operacionais da Empresa Comum PCH devem ser mantidas separadas como rubricas 
individuais no quadro destes artigos do orçamento do 7.º PQ, uma vez que, contrariamente ao 
observado no referente a outras propostas COM relativas à instituição de Empresas Comuns, a 
proposta atinente à Empresa Comum PCH não inclui a intenção de criar uma rubrica 
orçamental separada para as despesas "operacionais" da Empresa Comum. É apenas 
mencionada uma rubrica separada para as despesas administrativas (08 01 04 20). 

A proposta da Comissão apresenta a seguinte caracterização de despesas:

Milhões de euros (3 casas decimais)
Secção 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Despesas operacionais
Dotações de 
autorização (DA)

8.1 a 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Dotações de 
pagamento (DP)

b 28.100 70.300 90.100 106.800 73.800 80.900 450.000

Despesas administrativas incluídas no montante de referência
Assistência técnica e 
administrativa (DND) 
Custos de pessoal + 50%

8.2.4 c 1.900 2.700 3.400 4.190 3.705 4.105 20.000

MMOONNTTAANNTTEE TTOOTTAALL DDEE RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA
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Dotações de autorização a+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Dotações de pagamento b+c 30.000 73.000 93.500 110.990 77.505 85.005 470.000

Avaliação

As alterações apresentadas pela relatora baseiam-se essencialmente em dois aspectos:

1) A Empresa Comum (EC) é instituída por um período inicial que termina em 31 de 
Dezembro de 2017 (podendo este ser mesmo prorrogado para uma data posterior), mas o 
Quadro Financeiro Plurianual apenas abrange o período até 2013. Assim sendo, qualquer 
solicitação de financiamento comunitário para a EC PCH após 2013 deve ser novamente 
avaliada no contexto das negociações sobre um novo quadro financeiro. 

Para o período em curso, a proposta - recaindo embora no âmbito da rubrica 1A, cujas 
margens são diminutas - é compatível com o QFP, pela simples razão de que a contribuição 
comunitária requerida é retirada do 7º Programa-Quadro, tendo, como tal, sido já incluída na 
programação financeira da Comissão.

Contudo, a relatora gostaria de assinalar que não podem ser assumidos compromissos 
financeiros para o período posterior ao actual QFP (alterações 1, 2, 6 e 10).

2) Por analogia com as negociações sobre a Empresa Comum ITER, no início de 2007, as 
quais deram origem às conclusões do trílogo de 7 de Março de 2007, a EC PCH deve ser 
considerada uma agência na acepção do artigo 185º do Regulamento Financeiro, estando, por 
conseguinte, sujeita a um acordo da Autoridade Orçamental relativamente ao seu 
financiamento (alterações 3-5, 7-9 e 11-16).

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

Projecto de resolução legislativa
Nº 1-A (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-A. Considera que o montante de 
referência indicado na proposta 
legislativa deve ser compatível com o 
limite máximo da rubrica 1A do actual 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP)
2007 - 2013 e com as disposições do ponto 
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47 do Acordo Interinstitucional (AII), de 
17 de Maio de 2006; faz notar que 
qualquer financiamento para além de 
2013 será avaliado no contexto das 
negociações sobre o próximo quadro 
financeiro;

Alteração 2

Projecto de resolução legislativa
Nº 1-B (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

1-B. Salienta que o parecer emitido pela 
Comissão dos Orçamentos não prejudica 
os resultados do procedimento previsto no 
ponto 47 do AII, de 17 de Maio de 2006, 
aplicável à instituição da Empresa 
Comum 'Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio';

Alteração 3

Proposta de regulamento
Citações 1-A e 1-B (novas)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Regulamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, de 
25 de Junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias1 (Regulamento Financeiro), e, 
em particular, o seu artigo 185º,
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 financeira2

(AII) e, em particular, o seu ponto 47,
________________________________
1 JO L 248 de 16.9.2002, p.1. Regulamento com a
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última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) N.º 1525/2007 (JO L 34 de 
27.12.2007, p. 9).
2JO C 139 de 14.6.2006, p.1.

Justificação

Por analogia com as conclusões do trílogo de 7 de Março de 2007 sobre a Empresa Comum 
ITER, a EC PCH deverá também ser considerada uma agência comunitária para efeitos de
aplicação do ponto 47 do Acordo Interinstitucional. Este aspecto deverá reflectir-se nas 
bases jurídicas referidas no regulamento.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A Empresa Comum PCH deve 
assumir a forma de um organismo criado 
pela Comunidade e a quitação pela 
execução do seu orçamento deve ser dada 
pelo Parlamento Europeu, mediante 
recomendação do Conselho. No entanto, 
devem tomar-se em consideração as 
especificidades decorrentes da natureza 
das ITC enquanto parcerias 
público-privadas e, em especial, da 
contribuição do sector privado para o seu 
orçamento.

(15) A empresa comum PCH deve assumir 
a forma de um organismo criado pela 
Comunidade e a quitação pela execução do 
seu orçamento deve ser dada pelo 
Parlamento Europeu, tendo em conta uma
recomendação do Conselho. 

Justificação

Por analogia com as conclusões do trílogo de 7 de Março de 2007 sobre a Empresa Comum  
ITER,  deverá ser conferida plena e incondicional responsabilidade ao Parlamento Europeu 
pela quitação da execução do orçamento da EC PCH.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A Empresa Comum PCH deve (16) A regulamentação financeira 
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adoptar, sob reserva de uma consulta 
prévia à Comissão, disposições 
financeiras específicas com base nos 
princípios do 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 
Europeias. Essas disposições devem tomar 
em consideração as necessidades 
funcionais específicas da Empresa 
Comum, decorrentes, em particular, da 
necessidade de combinar financiamentos 
comunitários e privados. 

aplicável à Empresa Comum PCH não 
deve afastar-se do Regulamento (CE, 
Euratom) nº 2343/2002 da Comissão, de 
23 de Dezembro de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro Quadro dos 
organismos referidos no artigo 185.° do 
Regulamento Financeiro1, a menos que as 
suas necessidades funcionais específicas 
assim o exijam, em particular, a
necessidade de combinar financiamentos 
comunitários e privados. É necessária a
autorização prévia da Comissão para a 
adopção de qualquer regulamentação que 
derrogue ao Regulamento (CE, Euratom) 
nº 2343/2002 da Comissão. A autoridade 
orçamental será informada dessas 
derrogações.
1 JO L 357 de 31.12.2002, p. 72; Corrigenda no JO 
L 2 de 7.1.2003, p. 39

Justificação

As derrogações ao Regulamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 deverão ser mantidas num 
mínimo absoluto. A Empresa Comum tem de demonstrar, sem margem para dúvidas, que 
essas derrogações são a única forma de garantir o seu bom funcionamento dentro dos limites 
do seu regulamento de base.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – Nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para a execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta (a seguir 
denominada 'ITC') 'Pilhas de Combustível 
e Hidrogénio', é instituída uma empresa 
comum na acepção do artigo 171.º do 
Tratado (a seguir denominada 'Empresa 
Comum PCH'), por um período que 
termina em 31 de Dezembro de 2017. Esse 
período pode ser prolongado mediante uma 
revisão do presente regulamento.

1. Para a execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta (a seguir 
denominada 'ITC') 'Pilhas de Combustível 
e Hidrogénio', é instituída uma empresa 
comum na acepção do artigo 171.º do 
Tratado (a seguir denominada 'Empresa 
Comum PCH'), por um período que 
termina em 31 de Dezembro de 2017. Esse 
período pode ser prolongado mediante uma 
revisão do presente regulamento. A 
Empresa Comum PCH é um organismo 
instituído nos termos do artigo 185º do 
Regulamento Financeiro e do ponto 47 do 
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Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio 
de 2006.

Justificação

Cf. alteração relativa às citações.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 8 – Nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. As disposições financeiras da Empresa 
Comum PCH baseiam se nos princípios do 
Regulamento n.º 1605/2002. Podem 
divergir do Regulamento n.º 1605/2002 
nos casos em que as necessidades 
operacionais específicas da Empresa 
Comum PCH assim o exijam, sob reserva 
de autorização prévia da Comissão.

1. A regulamentação financeira aplicável 
à Empresa Comum PCH não pode 
afastar-se do Regulamento (CE, Euratom) 
nº 2343/2002 da Comissão, a menos que 
as suas necessidades operacionais 
específicas assim o exijam e sob reserva de 
autorização prévia da Comissão. A 
autoridade orçamental será informada 
dessas derrogações.

Justificação

Cf. alteração relativa ao considerando 16.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 13 – Nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. A quitação relativa à execução 
orçamental da Empresa Comum PCH será 
dada pelo Parlamento Europeu, mediante 
recomendação do Conselho, em 
conformidade com um procedimento 
previsto no Regulamento Financeiro da 
Empresa Comum PCH.

4. A quitação  relativa à execução 
orçamental da Empresa Comum PCH será 
dada pelo Parlamento Europeu, tendo em 
conta uma recomendação do Conselho.

Justificação

Cf. alteração relativa ao considerando 15.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Deve ser celebrado um acordo de anfitrião 
entre a Empresa Comum PCH e a Bélgica 
no que diz respeito às instalações de 
escritórios, aos privilégios e imunidades e a 
outros apoios a conceder pela Bélgica à 
Empresa Comum PCH.

Deve ser celebrado um acordo de anfitrião 
entre a Empresa Comum PCH e a Bélgica 
no que diz respeito à assistência do Estado 
anfitrião relativamente às instalações de 
escritórios, aos privilégios e imunidades e a 
outros apoios a conceder pela Bélgica à 
Empresa Comum PCH.

Justificação

Deve estabelecer-se claramente que se espera que o Estado anfitrião de qualquer agência ou 
organismo comunitário similar proporcione toda a assistência financeira ou outra, 
necessária para facilitar a criação e o funcionamento do organismo comunitário.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Anexo – Artigo I.1 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Empresa Comum PCH é constituída, a 
contar da data de publicação do presente 
regulamento no Jornal Oficial da União 
Europeia, por um período inicial que 
decorre até 31 de Dezembro de 2017.

3. A Empresa Comum IMI é constituída a 
contar da data de publicação dos presentes 
estatutos no Jornal Oficial da União 
Europeia e por um período inicial que 
decorre até 31 de Dezembro de 2017. 
Trata se de um organismo instituído nos 
termos do artigo 185º do Regulamento 
Financeiro e do ponto 47 do Acordo 
Interinstitucional (AII), de 17 de Maio de 
2006.

Justificação

Cf. alteração referente às citações.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo – Artigo I.5 – nº 15 – travessão 6

Texto da Comissão Alteração

- Justificar e aprovar qualquer desvio em 
relação ao Regulamento Financeiro por 
parte da Empresa Comum PCH, em 
conformidade com o artigo 8.º;

aprovar  a regulamentação financeira da 
Empresa Comum PCH, em conformidade 
com o artigo 8º, após consulta da 
Comissão;

Justificação

Cf. alteração relativa ao considerando 16.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo – Artigo I.5 – nº 15 – travessão 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– justificar os  pedidos de derrogação ao 
Regulamento (CE, Euratom) N.º 
2343/2002, aprovar as derrogações após 
autorização prévia da Comissão e
informar a autoridade orçamental sobre 
as derrogações aprovadas;

Justificação

Cf. alteração relativa ao considerando 16.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo – Artigo I.11 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. As disposições financeiras da Empresa 
Comum PCH baseiam-se nos princípios 
do Regulamento n.º 1605/2002. Podem 
divergir do Regulamento n.º 1605/2002 
nos casos em que as necessidades 
operacionais específicas da Empresa 
Comum PCH assim o exijam, sob reserva 
de autorização prévia da Comissão.

1. A regulamentação financeira aplicável
à Empresa Comum PCH não pode 
afastar-se do Regulamento (CE, Euratom) 
nº 2343/2002, a menos que as suas 
necessidades operacionais específicas o 
exijam. É necessária a autorização  prévia 
da Comissão para a adopção de  
regulamentação derrogatória do 
Regulamento (CE, Euratom) nº 
2343/2002. A autoridade orçamental será 
informada dessas derrogações.

Justificação

Cf. alteração relativa ao considerando 16.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo – Artigo I.14 – nº 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de dois meses a contar do final 
de cada exercício financeiro, as contas 
provisórias da Empresa Comum PCH são 
apresentadas à Comissão e ao Tribunal de 
Contas das Comunidades Europeias ("o 
Tribunal de Contas"). O Tribunal de 
Contas apresenta, até ao dia 15 de Junho 
seguinte ao encerramento de cada 
exercício, as suas observações sobre as 
contas provisórias da Empresa Comum. As 
contas anuais do exercício são enviadas no 
ano seguinte ao contabilista da Comissão, 
de acordo com os prazos fixados pelo 
Regulamento Financeiro Quadro, de modo 

5. No prazo de dois meses a contar do final 
de cada exercício financeiro, as contas 
provisórias da Empresa Comum PCH são 
apresentadas à Comissão e ao Tribunal de 
Contas das Comunidades Europeias ("o 
Tribunal de Contas"). O Tribunal de 
Contas apresenta, até ao dia 15 de Junho 
seguinte ao encerramento de cada 
exercício, as suas observações sobre as 
contas provisórias da Empresa Comum. As 
contas anuais do exercício são enviadas no 
ano seguinte ao contabilista da Comissão, 
de acordo com os prazos fixados pelo 
Regulamento Financeiro Quadro, de modo 
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a que o contabilista da Comissão as possa 
consolidar nas contas anuais das 
Comunidades Europeias. As contas anuais 
da Empresa Comum têm de ser preparadas 
e auditadas segundo as regras 
contabilísticas comunitárias adoptadas pelo 
contabilista da Comissão.

a que o contabilista da Comissão as possa 
consolidar nas contas anuais das 
Comunidades Europeias. As contas e o 
balanço anuais do exercício findo são 
apresentados à autoridade orçamental. As 
contas anuais da Empresa Comum têm de 
ser preparadas e auditadas segundo as 
regras contabilísticas comunitárias 
adoptadas pelo contabilista da Comissão.

Justificação

As contas e o balanço anuais deverão ser transmitidos aos dois ramos da Autoridade 
Orçamental para informação.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo – Artigo I.14 – nº 6

Texto da Comissão Alteração

6. A quitação pela execução do orçamento 
da Empresa Comum PCH é dada pelo 
Parlamento Europeu sob recomendação do 
Conselho, em conformidade com um 
procedimento previsto no Regulamento 
Financeiro da Empresa Comum PCH.

6. A quitação pela execução do orçamento 
da Empresa Comum PCH é dada pelo 
Parlamento Europeu, tendo em conta uma
recomendação do Conselho, em 
conformidade com um procedimento que
será previsto na regulamentação 
financeira da Empresa Comum PCH.

Justificação

Cf. alteração relativa ao considerando 15.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo – Artigo I.16 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os efectivos de pessoal são fixados no 
quadro de pessoal que constará do 
orçamento anual.

1. Os efectivos de pessoal são fixados no 
quadro de pessoal que constará do 
orçamento anual e que será transmitido 
pela Comissão ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, juntamente com o 
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anteprojecto de orçamento da União 
Europeia. 

Justificação

Tal como acontece com as Empresas Comuns já existentes, o quadro de pessoal da EC PCH 
deve ser publicado pela Comissão juntamente com o APO.
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