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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos 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 regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em ações no âmbito da atividade 
«Sociedades Seguras» do objetivo 
específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras», a Comissão pode 
colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.

Em ações no âmbito do objetivo específico
«Sociedades Seguras – Proteger a 
liberdade e a segurança da Europa e dos 
seus cidadãos», a Comissão pode colocar à 
disposição das instituições e organismos da 
UE ou das autoridades nacionais dos 
Estados-Membros todas as informações 
úteis na sua posse relativas aos resultados 
de um participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho relevante pode 
restringir, na totalidade ou em parte, a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de entidades jurídicas
estabelecidas em países terceiros, quando 
as condições da participação de entidades 
jurídicas dos Estados-Membros nos 
programas de investigação e inovação do 
país terceiro são consideradas prejudiciais 
para os interesses da União.

2. O programa de trabalho relevante pode 
restringir, na totalidade ou em parte, a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de entidades jurídicas que, 
em virtude das atividades desenvolvidas, 
dos objetivos perseguidos, ou da 
localização das suas atividades, possam 
impedir a União de cumprir as obrigações 
legais que lhe incumbem por força do 
direito internacional.

Alteração 3
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
excluirá as entidades jurídicas (incluindo 
as entidades afiliadas) cuja participação, 
pelos objetivos perseguidos, local de 
estabelecimento, natureza ou localização 
das suas atividades, possa levar a União 
Europeia a reconhecer como legal ou a 
apoiar ou ajudar a manter uma situação 
criada por uma violação grave do direito 
internacional (incluindo o direito 
internacional humanitário), quando a 
referida violação tenha sido estabelecida 
por uma resolução do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas ou por um 
acórdão ou parecer consultivo do 
Tribunal Internacional de Justiça;

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Podem ser publicados convites à 
apresentação de propostas conjuntos com 
países terceiros ou com as suas 
organizações científicas e tecnológicas e 
agências, bem como com organizações 
internacionais com vista ao financiamento 
conjunto de ações. As propostas são 
avaliadas e selecionadas mediante 
procedimentos conjuntos de avaliação e 
seleção a acordar. Os referidos 
procedimentos de avaliação e seleção 
devem assegurar a conformidade com os 
princípios definidos no título VI do 
Regulamento (UE) XX/2012 [Regulamento 
Financeiro] e incluir um grupo equilibrado 
de peritos independentes nomeados por 
cada parte.

1. Podem ser publicados convites à 
apresentação de propostas conjuntos com 
países terceiros ou com as suas 
organizações científicas e tecnológicas e 
agências, bem como com organizações 
internacionais com vista ao financiamento 
conjunto de ações em domínios com um 
claro valor acrescentado europeu. As 
propostas são avaliadas e selecionadas 
mediante procedimentos conjuntos de 
avaliação e seleção a acordar. Os referidos 
procedimentos de avaliação e seleção 
devem assegurar a conformidade com os 
princípios definidos no título VI do 
Regulamento (UE) XX/2012 [Regulamento 
Financeiro] e incluir um grupo equilibrado 
de peritos independentes nomeados por 
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cada parte.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A adjudicação de subcontratos para fins 
de execução de determinados elementos da 
ação está limitada aos casos previstos na 
convenção de subvenção.

4. A adjudicação de subcontratos para fins 
de execução de determinados elementos da 
ação está limitada aos casos previstos na 
convenção de subvenção. As regras 
relativas à subcontratação de 
beneficiários não devem gerar 
discriminação entre os Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) que não seja recuperável ao abrigo 
da legislação nacional aplicável constitui 
um custo elegível.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Custos diretos

Os custos diretos devem ser determinados 
de acordo com as práticas contabilísticas 
habituais do participante.

Alteração 8
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 
indivíduos e em convites dirigidos às 
organizações relevantes, como agências 
nacionais de investigação, instituições de 
investigação, organizações de 
normalização ou empresas com vista ao 
estabelecimento de uma base de dados de 
candidatos.

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 
indivíduos e em convites dirigidos às 
organizações relevantes, como agências 
nacionais de investigação, instituições de 
investigação, universidades, organizações 
de normalização, organizações da 
sociedade civil ou empresas com vista ao 
estabelecimento de uma base de dados de 
candidatos.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e
diversidade geográfica quando da
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter competências 
especializadas, bem como um equilíbrio
entre géneros e proveniências geográficas
quando da nomeação de peritos 
independentes.
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