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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 regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para a criação de liderança 
industrial, crescimento e emprego na 
Europa e deve refletir a visão estratégica da 
Comunicação da Comissão de 6 de outubro 
de 2010 ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões
«Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia «Europa 2020 "União da 
Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para a excelência na 
investigação e na inovação, a criação de 
liderança industrial, crescimento e emprego 
na Europa e deve refletir a visão estratégica 
da Comunicação da Comissão de 6 de 
outubro de 2010 ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões
«Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia Europa 2020 – União da 
Inovação», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes. Ao mesmo tempo, 
o PQ Horizonte 2020 deve ter 
devidamente em conta a necessidade de 
fazer uma distinção entre os diferentes 
tipos de beneficiários.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve apoiar a realização e o funcionamento 
do Espaço Europeu da Investigação no 

(3) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve apoiar a realização e o funcionamento 
do Espaço Europeu da Investigação no 
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âmbito do qual os investigadores, os 
conhecimentos científicos e as tecnologias 
circulem livremente, mediante o reforço da 
cooperação entre a União e os seus 
Estados-Membros, designadamente pela 
aplicação de um conjunto coerente de 
regras.

âmbito do qual os investigadores, os 
conhecimentos científicos e as tecnologias 
circulem livremente, mediante o reforço da 
cooperação entre a União e os seus 
Estados-Membros, designadamente pela 
aplicação de um conjunto coerente e 
transparente de regras.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As Regras de Participação e Difusão 
devem refletir adequadamente as 
recomendações do Parlamento Europeu, 
conforme resumidas no «Relatório sobre a 
simplificação da execução dos 
programas-quadro de investigação», e do 
Conselho no que diz respeito à 
simplificação dos requisitos 
administrativos e financeiros dos 
programas-quadro de investigação. As 
regras devem dar continuidade às medidas 
de simplificação já aplicadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo 
Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia de atividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração (2007-2013) e avançar 
mais no sentido da redução dos encargos 
administrativos para os participantes e da 
complexidade das disposições financeiras a 
fim de permitir a redução dos erros 
financeiros. As regras devem também ter 
em devida consideração as preocupações e 
recomendações da comunidade de 
investigação resultantes do debate iniciado 
com a Comunicação da Comissão, de 29 de 
abril de 2010, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões

(4) As Regras de Participação e Difusão 
devem refletir adequadamente as 
recomendações do Parlamento Europeu, 
conforme resumidas no «Relatório sobre a 
simplificação da execução dos 
programas-quadro de investigação», e do 
Conselho no que diz respeito à 
simplificação dos requisitos 
administrativos e financeiros dos 
programas-quadro de investigação. Na sua 
resolução de 8 de junho de 2011 sobre 
«Investir no futuro: um novo Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP) para uma 
Europa competitiva, sustentável e 
inclusiva1», o Parlamento Europeu apela 
ainda a uma simplificação radical do 
financiamento da União destinado à 
investigação e à inovação, realçando que 
qualquer aumento do financiamento deve 
ser acompanhado de uma simplificação 
radical dos processos de financiamento. 
As regras devem dar continuidade às 
medidas de simplificação já aplicadas ao 
abrigo da Decisão n.º 1982/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, relativa ao Sétimo 
Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia de atividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração (2007-2013) e avançar 
mais no sentido da redução dos encargos 
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«Simplificar a execução dos
programas-quadro de investigação» e o 
subsequente Livro Verde «Dos Desafios às 
Oportunidades: Para um Quadro 
Estratégico Comum de Financiamento da 
Investigação e Inovação da UE».

administrativos para os participantes e da 
complexidade das disposições financeiras a 
fim de facilitar a participação e permitir a 
redução dos erros financeiros. As regras 
devem também ter em devida consideração 
as preocupações e recomendações da 
comunidade de investigação resultantes do 
debate iniciado com a Comunicação da 
Comissão, de 29 de abril de 2010, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões «Simplificar a 
execução dos programas-quadro de 
investigação» e o subsequente Livro Verde
«Dos Desafios às Oportunidades: Para um 
Quadro Estratégico Comum de 
Financiamento da Investigação e Inovação 
da UE». Em termos concretos, as novas 
regras simplificadas de participação e 
difusão devem visar uma redução de 100 
dias no período médio de concessão de 
subvenções comparativamente à situação 
de 2011, descrita na Comunicação da 
Comissão, de 30 de novembro de 2011, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «Horizonte 
2020 – Programa-Quadro de Investigação 
e Inovação»2. 
__________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011) 808 final.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Desde o início, as regras de 
participação e difusão do PQ Horizonte 
2020 devem ser claras e transparentes e 
assegurar, tanto quanto possível, a 
participação das PME. Por questões de 
clareza e segurança jurídica, as regras 
devem, em princípio, manter a sua 
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validade durante toda a vigência do 
programa. Uma eventual adaptação das 
regras não se deve fazer em detrimento 
dos participantes cujos projetos tenham 
sido aceites com base no conjunto 
anterior de regras. Todas as instruções e 
as notas de orientação para os 
beneficiários e auditores devem estar 
disponíveis desde o início do programa.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser assegurada uma abordagem 
integrada que reúna as atividades 
abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação, o Programa para a 
Competitividade e a Inovação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
com vista a facilitar a participação, criar 
um conjunto mais coerente de instrumentos 
e aumentar o impacto científico e 
económico, evitando simultaneamente a 
duplicação e a fragmentação. Devem ser 
aplicáveis regras comuns para assegurar 
um quadro coerente que possa facilitar a 
participação nos programas que beneficiam 
de uma contribuição financeira da UE 
proveniente do orçamento do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo a participação em programas 
geridos pelo Instituto Europeu de Inovação 
e Tecnologia, empresas comuns ou 
quaisquer outras estruturas ao abrigo do 
artigo 187.° do TFUE ou a participação em 
programas empreendidos pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
185.° do TFUE. Contudo, a flexibilidade 
para a adoção de regras específicas deveria 
ser assegurada quando justificado pelas 
necessidades específicas das respetivas 
ações e com o consentimento da Comissão.

(6) Deve ser assegurada uma abordagem 
integrada que reúna as atividades 
abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação, o Programa para a 
Competitividade e a Inovação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
com vista a facilitar a participação, criar 
um conjunto mais coerente de instrumentos 
e aumentar o impacto científico e 
económico, evitando simultaneamente a 
duplicação e a fragmentação. Devem ser 
aplicáveis regras comuns para assegurar 
um quadro coerente que possa facilitar a 
participação nos programas que beneficiam 
de uma contribuição financeira da UE 
proveniente do orçamento do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo a participação em programas 
geridos pelo Instituto Europeu de Inovação 
e Tecnologia, empresas comuns ou 
quaisquer outras estruturas ao abrigo do 
artigo 187.° do TFUE ou a participação em 
programas empreendidos pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
185.° do TFUE. Contudo, a flexibilidade 
para a adoção de regras específicas deveria 
ser assegurada quando justificado pela 
natureza específica das respetivas ações e a 
sua proximidade do mercado e com o 
consentimento da Comissão.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados. A 
assistência financeira da União pode ser 
concedida de diferentes formas.

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados. O 
PQ Horizonte 2020 deve assegurar uma 
diminuição significativa da carga 
burocrática para os beneficiários. Deste 
modo, em conformidade com o 
Regulamento Financeiro, com as normas 
contabilísticas internacionais e com os 
critérios de elegibilidade, as práticas 
contabilísticas habituais dos beneficiários 
devem ser aceites do modo mais lato 
possível, com vista a reduzir a carga 
administrativa. A assistência financeira da 
União pode ser concedida de diferentes 
formas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As PME constituem uma fonte 
importante de inovação e crescimento na 
Europa e, por conseguinte, deve ser 
ativamente promovida e facilitada uma 
forte participação destas entidades no 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para 
este fim, é extremamente importante 
utilizar uma única definição para o termo 
PME, de acordo com a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
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de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas1.
__________
1 JO L 124 de 30.5.2003, p. 36.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários. Para fins de 
simplificação, deve ser aplicada uma taxa 
única de reembolso a cada tipo de ação 
sem qualquer diferenciação em função do 
tipo de participante.

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários, incluindo uma 
taxa única de reembolso para todas as 
atividades, permitindo simultaneamente 
uma diferenciação em função do tipo de 
beneficiário.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os desafios específicos na área da 
investigação e da inovação devem ser 
abordados com novas formas de 
financiamento como prémios, contratos 
pré-comerciais e contratos públicos para 
soluções inovadoras que necessitam da 
definição de regras específicas.

(13) Os desafios específicos na área da 
investigação e da inovação podem ser 
abordados com novas formas de 
financiamento potencialmente mais 
eficazes como prémios, contratos 
pré-comerciais e contratos públicos para 
soluções inovadoras que necessitam da 
definição de regras específicas, bem como 
através de uma utilização reforçada e 
mais orientada dos instrumentos 
financeiros inovadores. Os 
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Estados-Membros e a Comissão devem 
envidar todos os esforços para melhorar a 
sua visibilidade e a acessibilidade às 
partes interessadas relevantes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Estas regras devem assegurar 
máxima transparência, responsabilização 
e controlo democrático de instrumentos e 
mecanismos financeiros inovadores que 
envolvam o orçamento da UE, 
especialmente no que se refere à sua 
contribuição, tanto esperada como efetiva, 
para alcançar os objetivos da União.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os interesses financeiros da União 
devem ser salvaguardados através de 
medidas proporcionadas aplicadas ao longo 
do ciclo das despesas.

(15) Os interesses financeiros da União 
devem ser salvaguardados através de 
medidas necessárias, proporcionadas e 
eficazes aplicadas ao longo do ciclo das 
despesas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de aumentar a transparência, 
devem ser publicados os nomes dos peritos 
que tenham assistido a Comissão ou os 
organismos de financiamento relevantes
em aplicação do presente regulamento.

(17) A fim de aumentar a transparência, 
devem ser publicados os nomes das 
entidades jurídicas financiadas e dos 
peritos que tenham assistido a Comissão ou 
os organismos de financiamento relevantes
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Caso a publicação dos nomes possa pôr em 
perigo a segurança ou a integridade dos 
peritos ou prejudicar indevidamente a sua 
vida privada, a Comissão ou os organismos 
de financiamento devem ter a possibilidade 
de se abster da publicação desses nomes.

em aplicação do presente regulamento.
Caso a publicação dos nomes possa
prejudicar, a justo título, os interesses 
comerciais do participante ou pôr em 
perigo a segurança ou a integridade dos 
peritos ou prejudicar indevidamente a sua 
vida privada, a Comissão ou os organismos 
de financiamento devem ter a possibilidade 
de se abster da publicação desses nomes.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos de financiamento podem 
estabelecer regras que não observem as 
estabelecidas no presente regulamento ou 
no Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro] se tal estiver 
previsto no ato de base ou se, sob reserva 
do consentimento da Comissão, as suas 
necessidades específicas de funcionamento 
o exigirem.

3. Os organismos de financiamento podem 
estabelecer regras que não observem as 
estabelecidas no presente regulamento ou 
no Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro] se tal estiver 
previsto no ato de base ou se, sob reserva 
do consentimento da Comissão, as suas 
necessidades específicas de funcionamento 
o exigirem, caso em que a Comissão 
informa devidamente os dois ramos da 
autoridade orçamental.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º e 
quando tal lhe for solicitado, a Comissão 
põe à disposição das instituições e 
organismos da UE e de qualquer
Estado-Membro ou Estado associado todas 
as informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União, 
desde que sejam satisfeitas as duas 
condições seguintes:

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º e 
quando tal lhe for solicitado, a Comissão
publica os nomes dos beneficiários do 
financiamento da UE e põe à disposição 
das instituições e organismos da UE e de 
qualquer Estado-Membro ou Estado 
associado todas as informações úteis na sua 
posse relativas aos resultados de um 
participante que tenha beneficiado de 
financiamento da União, desde que sejam 
satisfeitas as duas condições seguintes:
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do disposto no artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020], o 
financiamento pode assumir uma ou várias 
das formas previstas no Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [Regulamento Financeiro],
em especial subvenções, prémios, 
contratos e instrumentos financeiros.

Nos termos do disposto no artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020], o 
financiamento pode assumir uma ou várias 
das formas previstas no Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [Regulamento Financeiro],
incluindo subvenções, prémios, contratos e 
instrumentos financeiros.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As propostas que contrariem princípios 
éticos ou legislação aplicável, ou que não 
satisfaçam as condições estabelecidas na 
Decisão n.º XX/XX/UE [Programa 
Específico], no programa de trabalho, no 
plano de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas podem ser 
excluídas dos processos de avaliação, 
seleção e atribuição em qualquer 
momento.

3. As propostas que contrariem princípios 
éticos ou legislação aplicável, ou que não 
satisfaçam as condições estabelecidas na 
Decisão n.º XX/XX/UE [Programa 
Específico], no programa de trabalho, no 
plano de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas devem ser 
excluídas dos processos de avaliação, 
seleção e atribuição.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas. A taxa máxima 
é fixada no programa de trabalho ou no 

3. Embora permitindo uma diferenciação 
em função do tipo de beneficiário, é 
aplicada uma taxa única de reembolso dos 
custos elegíveis por ação a todas as 
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plano de trabalho. atividades nela financiadas. A taxa máxima 
é fixada no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 [o 
Regulamento Financeiro], com as normas 
contabilísticas internacionais e com os 
critérios de elegibilidade, as práticas 
contabilísticas habituais dos beneficiários 
devem ser aceites do modo mais lato 
possível.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos diretos elegíveis de pessoal 
podem ser financiados com base numa 
tabela de custos unitários determinada de 
acordo com as práticas contabilísticas 
habituais do participante, desde que 
cumpram os seguintes critérios 
cumulativos:

2. Os custos diretos elegíveis de pessoal 
podem ser financiados com base numa 
tabela de custos unitários definidos como 
taxas de referência para diferentes 
categorias de investigadores, atualizadas 
anualmente pela Comissão. As taxas 
variam consoante os países e são obtidas 
pela aplicação de coeficientes de correção 
em função do custo de vida em cada um 
dos países. As tabelas de custos unitários 
devem cumprir os seguintes critérios 
cumulativos:

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

Suprimido

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estarem em conformidade com o 
disposto no artigo 23.°;

(b) O disposto no artigo 23.°;

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Assegurarem a conformidade com o 
requisito de ausência de lucro e de 
prevenção do duplo financiamento dos 
custos;

(c) O requisito de ausência de lucro e de 
prevenção do duplo financiamento dos 
custos;

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Serem calculados tendo em devida 
consideração as disposições relativas a 
horas produtivas estabelecidas no artigo 
25.º.

(d) As disposições relativas a horas 
produtivas estabelecidas no artigo 25.º.
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