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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as Regras de 
Participação e Difusão relativas ao Horizonte 2020 faz parte do conjunto de propostas que 
instituem o programa de investigação e inovação da UE para o período 2014-2020. Estabelece 
as regras de acordo com os diferentes tipos de financiamento que possam ser concedidos a 
determinadas entidades para investigação e atividades de apoio conexas e de acordo com as 
possibilidades de difusão e exploração dos resultados dessa investigação.

O relator considera que, para Comissão do Desenvolvimento, o interesse desta proposta 
consiste em garantir que o Horizonte 2020 seja aberto aos agentes dos países em 
desenvolvimento e que a importância dada à excelência da investigação europeia e à 
estratégia Europa 2020 não acaba por criar uma "Europa-fortaleza".

Para que a UE assuma um papel de liderança no domínio da investigação e da inovação a 
nível mundial, deverá trabalhar com agentes de todo o mundo, tirando partido das suas 
competências específicas, e fazer face a desafios à escala mundial. Deste modo, o programa 
Horizonte 2020 contribuirá para a resolução de desafios como a saúde e as alterações 
climáticas, reforçando, ao mesmo tempo, os conhecimentos e as capacidades de investigação 
dos países terceiros. Tudo isto beneficiará mutuamente a UE e os países terceiros seus 
parceiros, seguindo também o princípio da política de coerência no domínio do 
desenvolvimento. Além disso, a colaboração no domínio da investigação pode constituir uma 
forma de cooperação útil para esses países – particularmente para os países de médios 
rendimentos – que poderão deixar de beneficiar da ajuda bilateral da UE, ao abrigo do novo 
ICD 2014-2020.  

O relator saúda as propostas de simplificação das regras e de reforço da participação das 
PME. Muitas PME podem ajudar a encontrar soluções inovadoras para desafios societais à 
escala mundial, pelo que há que tirar partido dos seus conhecimentos. O relator acolhe 
favoravelmente os métodos flexíveis de financiamento introduzidos que incluem incentivos, 
bem como a manutenção do princípio de apoio ao acesso aberto às publicações relativas a 
trabalhos de investigação.

No entanto, considera que as regras podem ser reforçadas e clarificadas de forma a defender 
melhor os interesses dos países em desenvolvimento.

Para o efeito, o presente projeto de parecer tem por objetivo garantir que os investigadores, os 
institutos de investigação e as empresas de países menos desenvolvidos tenham a 
oportunidade de participar em projetos financiados pelo programa de investigação e por 
parcerias público-privadas e público-públicas.

O projeto de parecer visa igualmente garantir que os resultados de qualquer investigação que 
incluam dados e inovações estejam acessíveis a estes e a todos os outros elementos da 
sociedade civil.



PE489.623v02-00 4/28 AD\911726PT.doc

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração1

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 e as 
organizações da sociedade civil, incluindo 
as responsáveis pela cooperação para o 
desenvolvimento, mediante procedimentos 
simplificados. A assistência financeira da 
União pode ser concedida de diferentes 
formas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O Fundo de Garantia dos 
Participantes, instituído ao abrigo do 
Regulamento n.° 1906/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, que estabelece as 
regras de participação de empresas, centros 
de investigação e universidades em ações 
no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e 
as regras de difusão dos resultados da 
investigação (2007-2013) e gerido pela
Comissão, revelou-se um importante 
mecanismo de salvaguarda que reduz os 
riscos associados aos montantes devidos e 
não reembolsados por participantes em 

(16) O Fundo de Garantia dos 
Participantes, instituído ao abrigo do 
Regulamento n.° 1906/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, que estabelece as 
regras de participação de empresas, centros 
de investigação, universidades e
organizações da sociedade civil em ações 
no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e 
as regras de difusão dos resultados da 
investigação (2007-2013) e gerido pela 
Comissão, revelou-se um importante 
mecanismo de salvaguarda que reduz os 
riscos associados aos montantes devidos e 
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falta. Por conseguinte, deve ser 
estabelecido um novo Fundo de Garantia 
dos Participantes (a seguir designado «o 
Fundo»). A fim de assegurar uma gestão 
mais eficiente e uma melhor cobertura dos 
riscos dos participantes, o Fundo deve 
cobrir as ações realizados no âmbito do 
programa ao abrigo da Decisão n.º 
1982/2006/CE, do programa criado pela 
Decisão do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom) de atividades 
de investigação e formação em matéria 
nuclear (2007 a 2011), do programa criado 
pela Decisão [...] do Conselho, de X de 
2011, que estabelece o programa-quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica
(2012-2013), bem como com as ações 
realizadas ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Horizonte 2020] e do 
Regulamento (Euratom) n.º XX/XX do 
Conselho relativo ao programa de
investigação e formação da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (2014-2018) 
que complementa o Horizonte 2020 -
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação [Programa Euratom Horizonte 
2020]. Os programas geridos por outras 
entidades que não sejam organismos da 
União não devem ser cobertos pelo Fundo.

não reembolsados por participantes em 
falta. Por conseguinte, deve ser 
estabelecido um novo Fundo de Garantia 
dos Participantes (a seguir designado «o 
Fundo»). A fim de assegurar uma gestão 
mais eficiente e uma melhor cobertura dos 
riscos dos participantes, o Fundo deve 
cobrir as ações realizados no âmbito do 
programa ao abrigo da Decisão n.º 
1982/2006/CE, do programa criado pela 
Decisão do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom) de atividades 
de investigação e formação em matéria 
nuclear (2007 a 2011), do programa criado 
pela Decisão [...] do Conselho, de X de 
2011, que estabelece o programa-quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica
(2012-2013), bem como com as ações 
realizadas ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Horizonte 2020] e do 
Regulamento (Euratom) n.º XX/XX do 
Conselho relativo ao programa de 
investigação e formação da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (2014-2018) 
que complementa o Horizonte 2020 -
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação [Programa Euratom Horizonte 
2020]. Os programas geridos por outras 
entidades que não sejam organismos da 
União não devem ser cobertos pelo Fundo.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial regras 
que prevejam o acesso aberto aos 
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adicionais no interesse estratégico europeu. resultados e aos dados, ou condições de 
exploração, difusão ou licenciamento
adicionais no interesse estratégico europeu, 
ou quando estão em causa interesses 
públicos predominantes à escala mundial.

Justificação

No caso de grandes desafios societais como a luta contra vírus e epidemias, a atenuação das 
alterações climáticas ou a luta contra a desertificação, subsiste um interesse público 
predominante na difusão célere e generalizada dos resultados e na acessibilidade universal 
dos produtos gerados pela investigação de fronteira por intermédio de licenciamentos 
apropriados.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A investigação e a inovação 
assentam na capacidade dos cientistas, 
das instituições de investigação, das 
empresas e dos cidadãos de todo o mundo 
de aceder livremente à informação 
científica, de a partilhar e de a utilizar. 
Este aspeto é particularmente importante 
para os agentes dos países em 
desenvolvimento, cuja capacidade de 
investigação local deve ser melhorada e 
cuja colaboração com os parceiros da 
União ajudará a enfrentar desafios 
globais comuns e a contribuir para a 
excelência no domínio da investigação. 
Para aumentar a circulação e a 
exploração do conhecimento, o acesso 
livre e gratuito às publicações científicas, 
já abrangido no Sétimo Programa-
Quadro, deve ser o princípio geral para as 
publicações científicas que recebem 
financiamento público do Programa-
Quadro Horizonte 2020. Além disso, o 
Horizonte 2020 deve promover o livre 
acesso a outros dados científicos 
produzidos ou recolhidos por meio de 
investigações financiadas pelo setor 
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público, no respeito dos direitos de 
propriedade intelectual, com o objetivo de 
tornar o livre acesso a tais dados a regra 
geral até 2020.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Os modelos específicos de 
licenciamento baseados em obrigações 
sociais que estejam associados à 
investigação financiada por dinheiros 
públicos devem privilegiar resultados que 
se refiram a tecnologias passíveis de 
enfrentar os grandes desafios societais, 
por exemplo o desenvolvimento de uma 
nova tecnologia médica (como 
medicamentos, técnicas de diagnóstico ou 
vacinas) ou de tecnologias de luta contra 
as alterações climáticas.

Justificação

Os modelos de licenciamento como o «Licenciamento de Acesso Justo», o «Licenciamento 
Socialmente Responsável» e o «Licenciamento de Acesso Global» desenvolvidos por 
universidades, instituições públicas ou ONG correspondem a uma execução de contratos de 
licenciamento que visa tirar o máximo partido no plano societal dos resultados da 
investigação.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-C. As regras devem garantir o acesso 
livre às publicações científicas por parte 
dos investigadores, institutos de 
investigação, empresas e cidadãos dos 
países terceiros e, no que se refere aos 
países em desenvolvimento, o livre acesso 
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às investigações que possam ser úteis na 
resposta aos desafios relativos à saúde e à 
luta contra a fome e a malnutrição.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-D) Durante o processo de seleção de 
propostas, o critério do impacto deve 
abranger o alcance potencial da difusão e 
disponibilização ao público dos dados e 
resultados da investigação, dando 
prioridade a projetos passíveis de difundir 
e explorar mais amplamente os 
resultados.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 19-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-E) O estabelecimento de 
agrupamentos de patentes deve ser 
incentivado com vista a permitir a 
partilha de dados científicos patenteados, 
bem como a aumentar os esforços de 
colaboração e a cooperação em I & D 
relativamente a necessidades tecnológicas 
precisas, principalmente no contexto de 
desafios societais europeus ou mundiais. 

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Difusão», a divulgação pública dos (7) «Difusão», a divulgação pública dos 
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resultados por qualquer meio adequado 
(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo a 
publicação em qualquer suporte;

resultados por qualquer meio adequado 
(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo a 
publicação, em qualquer suporte, de 
artigos que apresentem os resultados da 
investigação como publicações científicas 
em revistas especializadas;

Justificação

A publicação dos resultados é um aspeto essencial do método científico. Se os referidos 
resultados descrevem experiências ou cálculos, devem fornecer detalhes suficientes para que 
um investigador independente possa repetir a experiência ou cálculo no sentido de atestá-los.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Exploração», a utilização direta de 
resultados para fins de desenvolvimento, 
criação e comercialização de um produto 
ou processo, ou de criação e prestação de 
um serviço;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) «Condições equitativas e razoáveis», 
condições, incluindo condições a título 
gratuito, que tomam em consideração as 
circunstâncias específicas do pedido de 
acesso e/ou o âmbito, duração ou demais 
características da utilização projetada;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações, incluindo organizações não 
lucrativas e da sociedade civil;

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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:

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, Estado associado ou país terceiro
todas as informações úteis na sua posse 
relativas aos resultados gerados por um 
participante numa ação que tenha 
beneficiado de financiamento da União, 
desde que sejam satisfeitas as duas 
condições seguintes:

Alteração 14

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 

2. O programa de trabalho relevante deve
restringir e excluir, na totalidade ou em 
parte, a participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de:
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jurídicas dos Estados-Membros nos 
programas de investigação e inovação do 
país terceiro são consideradas prejudiciais 
para os interesses da União.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a) Entidades jurídicas (incluindo 
qualquer entidade afiliada) cuja 
participação, em virtude dos seus 
objetivos visados, da natureza ou da 
localização das suas atividades, levariam 
a União a reconhecer como lícita uma 
situação gerada na sequência de uma 
violação grave do direito internacional 
(designadamente o direito humanitário 
internacional), ou mesmo prestar apoio 
ou assistência na sua manutenção, 
quando a referida violação emanar de 
uma resolução do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas ou de um acórdão ou 
parecer consultivo do Tribunal 
Internacional de Justiça;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alinea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Empresas estabelecidas num país 
terceiro que se promova a si próprio como 
centro financeiro offshore ou no qual não 
existam ou somente existam impostos 
meramente nominais, que não pratique 
um intercâmbio efetivo de informações 
com as autoridades fiscais estrangeiras, 
que enferme de uma falta de 
transparência em termos das disposições 
legislativas, judiciais ou administrativas, 
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ou que não exija uma presença local 
substantiva;

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) Entidades jurídicas estabelecidas num 
país terceiro em que as condições de 
participação de entidades jurídicas de 
Estados-Membros nos programas de 
investigação e inovação desse mesmo país 
terceiro são consideradas prejudiciais aos 
interesses da União.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em
casos justificados previstos no programa de 
trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 
jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa, e
noutros casos justificados previstos no 
programa de trabalho ou plano de trabalho, 
a condição mínima é a participação de uma 
entidade jurídica estabelecida num Estado-
Membro ou Estado associado, dado que a 
entidade jurídica pode concorrer além-
fronteiras e aborda os desafios societais 
de natureza global, mas com uma 
dimensão europeia.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao estabelecido no n.º 1, 
no caso de ações de coordenação e de 
apoio e de ações de formação e 
mobilidade, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica.

4. Em derrogação ao estabelecido no n.º 1, 
no caso de ações de coordenação e de 
apoio e de ações de formação e 
mobilidade, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica, 
dado que a entidade jurídica pode 
concorrer além-fronteiras e aborda os 
desafios societais de natureza global, mas 
com uma dimensão europeia.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração e
difusão dos resultados.

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração
dos resultados, sempre que a exploração 
estiver prevista ou for exigida enquanto 
parte do convite à apresentação de 
propostas, bem como um plano de difusão 
dos resultados, designadamente um plano 
de gestão e partilha de dados.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer proposta de investigação 
com potencial para desenvolver uma nova 
tecnologia médica, especialmente 
relacionada com doenças raras, ligadas à 
pobreza ou negligenciadas, incluindo 
tratamentos, vacinas ou diagnósticos 
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médicos, deve incluir um exame das 
estratégias de molde a assegurar a difusão 
e exploração imediatas e à maior escala 
possível desta tecnologia e o acesso à 
mesma, sempre que a falta de acesso a 
essa tecnologia possa constituir uma 
ameaça à saúde pública.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O critério do impacto deve abranger 
o alcance potencial da difusão e 
disponibilização ao público dos dados e 
resultados da investigação, dando 
prioridade a projetos passíveis de difundir 
e explorar mais amplamente os 
resultados.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção pode 
estabelecer direitos e obrigações dos 
participantes em matéria de direitos de 
acesso, exploração e difusão para além dos 
estabelecidos no presente regulamento.

3. A convenção de subvenção pode 
estabelecer direitos e obrigações dos 
participantes em matéria de direitos de 
acesso, exploração e difusão para além dos 
estabelecidos no presente regulamento.
Estes direitos e obrigações adicionais 
devem, sempre que adequado e tendo em 
consideração a necessidade de 
cooperação internacional para enfrentar 
os desafios societais e os objetivos de 
desenvolvimento externo da União, 
procurar assegurar a maior difusão, 
exploração e autorização possível dos 
resultados pelos residentes comunitários e 
não comunitários, através de estratégias 
de licenciamento socialmente 
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responsáveis.

Alteração 24

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 um equilíbrio entre todos os
interesses envolvidos e procurar obter um 
equilíbrio de géneros e diversidade 
geográfica quando da nomeação de peritos 
independentes.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve envidar todos 
os esforços para assegurar que os peritos 
não se vejam confrontado com situações de 
conflito de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual lhes é solicitado que 
se pronunciem.

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve envidar todos 
os esforços para assegurar que os peritos 
não se vejam confrontado com situações de 
conflito de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual lhes é solicitado que 
se pronunciem, incluindo a publicação da 
respetiva declaração completa de 
atividades profissionais e interesses 
financeiros como patentes e participações 
financeiras. As partes interessadas ou 
pessoas que se encontrem perante 
conflitos de interesses são proibidas de 
participar "a título pessoal".
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Capítulo VII-A  - título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo VII-A
CASOS ESPECÍFICOS

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
Parcerias público-privadas

1. De acordo com o estabelecido no
artigo 19.º do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Programa-Quadro 
Horizonte 2020], o Horizonte 2020 pode 
ser executado através de parcerias 
público-privadas, desde que todos os 
parceiros em causa se comprometam a 
apoiar o desenvolvimento e a execução do 
Horizonte 2020.
2. As parcerias público-privadas devem 
ser identificadas de um modo aberto e 
transparente, com base na avaliação de 
peritos independentes, em conformidade 
com o artigo 37.º do presente 
regulamento. Essa avaliação deve 
assentar em todos os seguintes critérios:
(a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União;
(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e 
em questões socioeconómicas;
3. A Comissão pode confiar tarefas de 
execução orçamental a parcerias público-
privadas, desde que os seguintes critérios 
sejam preenchidos e estabelecidos num 
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acordo contratual:
(a) Compromisso a longo prazo de todos 
os parceiros com base numa visão 
partilhada e em objetivos claramente 
definidos,
(b) Escala dos recursos envolvidos e 
capacidade para exercer um efeito de 
alavanca em investimentos adicionais no 
domínio da investigação e inovação;
(c) Definição clara dos papéis de cada um 
dos parceiros e indicadores-chave de 
desempenho acordados para o período 
escolhido.
4. As regras para a participação e difusão 
de parcerias público-privadas criadas ou 
financiadas no âmbito do Horizonte 2020 
devem estar em absoluta conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro], bem como 
com as regras estabelecidas no presente 
regulamento, exceto se as suas 
necessidades específicas o exigirem. 
Quaisquer desvios em relação às regras 
estabelecidas no presente regulamento 
deverão ser especificados num acordo 
contratual.
5. As regras relativas às parcerias 
público-privadas podem divergir do 
Estatuto dos Funcionários, desde que os 
atos que estabelecem esses órgãos, de 
acordo com o artigo 1.º-A, n.º 2, do 
referido Estatuto não prevejam a 
aplicação do Estatuto em questão.
6. A participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir uma das seguintes 
formas:
(a) Contribuições financeiras da União 
para empresas comuns estabelecidas ao 
abrigo do artigo 187.° do TFUE no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro, sob 
reserva da alteração dos seus atos de 
base; para novas parcerias público-
privadas criadas ao abrigo do artigo 187.º 
do TFUE e para outros organismos de 
financiamento referidos no artigo [55.º, 
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n.º 1, alínea b), subalínea v) ou vii)] do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro]. Esta forma de 
parceria só é utilizada se o âmbito dos 
objetivos prosseguidos e a escala dos 
recursos necessários o justificarem;
(b) Celebração de um acordo contratual 
entre os parceiros referidos no n.º 1, que 
especifique os objetivos da parceria, os 
respetivos compromissos dos parceiros, 
indicadores-chave de desempenho e 
resultados a produzir, incluindo a 
identificação das atividades de 
investigação e inovação que necessitam de 
apoio do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-B
Parcerias público-públicas

1. As regras estabelecidas no presente 
regulamento também são aplicáveis às 
parcerias público-públicas, tal como 
mencionado no artigo [20.º] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [Programa-
Quadro Horizonte 2020].
2. As parcerias público-públicas 
financiadas através do instrumento ERA-
NET podem ser elegíveis para 
cofinanciamento ao abrigo do 
Horizonte 2020, desde que satisfaçam as 
seguintes condições:
(a) Um nível significativo de 
compromissos financeiros anteriores das 
entidades participantes nas ações e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos;
(b) Regras e modalidades de execução 
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harmonizadas das ações e convites à 
apresentação de propostas conjuntas.
3. As parcerias público-públicas podem 
ser apoiadas no âmbito de prioridades ou 
entre as prioridades definidas no artigo 
5.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Programa-Quadro Horizonte 
2020].
4. As iniciativas de programação 
conjunta, em conformidade com o artigo 
185.º do TFUE, podem ser elegíveis para 
cofinanciamento ao abrigo do Horizonte 
2020, desde que satisfaçam as seguintes 
condições:
(a)  A necessidade existente de dispor de 
uma estrutura de execução específica 
baseada no artigo 185.º do TFUE;
(b)Um elevado nível de empenho dos 
países participantes na integração aos 
níveis científico, financeiro e de gestão;
(c) Valor acrescentado da ação a nível da 
União;
(d) Massa crítica no que diz respeito à
dimensão e ao número dos programas em 
causa, à similitude das atividades e à 
quota-parte de investigação relevante 
abrangida;
5. A Comissão pode confiar tarefas de 
execução orçamental a uma iniciativa de 
programação conjunta, desde que os 
seguintes critérios sejam preenchidos e 
estabelecidos num acordo:
(a) Definição clara do objetivo a atingir e 
sua relevância para os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
objetivos mais vastos das políticas da 
União;
(b) Compromissos financeiros claros dos 
países participantes, incluindo 
compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 
transnacionais.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ser dada uma compensação equitativa e 
razoável aos outros comproprietários.

(b) Ser dada uma compensação equitativa e 
razoável, se a compensação for solicitada
aos comproprietários para a concessão de 
licenças não exclusivas a terceiros para 
efeitos de exploração dos resultados 
pertencentes aos comproprietários.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto no presente 
artigo, os participantes podem acordar 
uma atribuição diferente da propriedade 
dos resultados.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
potencial para exploração comercial, e a 
menos que o participante tenha a 
intenção de transferir esses direitos para 
outra entidade jurídica estabelecida num 
Estado-Membro ou Estado associado com 

Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados, deve informar do facto a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento antes de proceder a qualquer 
difusão relacionada com esses resultados.
A Comissão pode, em nome da União ou 
do organismo de financiamento, assumir a 
propriedade desses resultados e tomar as 
medidas necessárias para a sua proteção 
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vista à sua proteção, esse participante
deve informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, assumir a propriedade 
desses resultados e tomar as medidas 
necessárias para a sua proteção adequada.

adequada, tendo em conta o interesse 
público e para maximizar a disseminação 
dos resultados.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de exploração 
adicionais. Essas obrigações adicionais são 
indicadas no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho.

Na convenção de subvenção podem ser
estabelecidas obrigações de exploração 
adicionais. Essas obrigações adicionais são 
indicadas no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho. Quando se efetua uma 
investigação num setor relevante para a 
abordagem de desafios societais, tais 
como a saúde ou as alterações climáticas, 
essas obrigações adicionais devem 
procurar garantir o maior aproveitamento 
possível de soluções inovadoras do 
interesse público no respeito dos direitos 
de propriedade intelectual, tanto dentro 
como fora da União, e o licenciamento 
dos resultados a terceiros deve, à partida, 
ser realizado em condições não 
exclusivas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de difusão 
adicionais.

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de difusão 
adicionais. Quando se efetua uma 
investigação num setor relevante para a 
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abordagem de desafios societais, tais 
como a saúde ou as alterações climáticas, 
essas obrigações adicionais devem 
procurar garantir que os mais afetados 
por esse desafio societal específico 
tenham acesso aos resultados da 
investigação, respeitando, ao mesmo 
tempo, os direitos de propriedade 
intelectual.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes, 
incluindo as áreas de importância para o 
desenvolvimento sustentável dos países 
menos desenvolvidos ou em 
desenvolvimento.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As propostas devem incluir um plano de 
gestão e um plano relativo à partilha de 
dados e de outros resultados no sentido de 
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garantir que os mesmos sejam 
disponibilizados da forma mais livre e 
generalizada possível, reconhecendo 
simultaneamente a eventual necessidade 
de utilização exclusiva dos resultados da 
investigação.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 
financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção.

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 
financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção. A fim de assegurar a 
transparência, os relatórios em causa 
devem ser disponibilizados ao público.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo.

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica. A possibilidade 
de conceder licenças a título exclusivo
deve ser excecional e não entrar em 
conflito com o objetivo de divulgação e 
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exploração máximas dos resultados. As 
condições de atribuição dessas licenças 
são fixadas na convenção de subvenção.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito aos resultados 
gerados por participantes que beneficiaram 
de um financiamento da União, a Comissão 
ou o organismo de financiamento pode 
opor-se a transferências de propriedade ou 
a concessões de uma licença exclusiva a 
terceiros estabelecidos num país terceiro 
não associado ao Programa-Quadro
Horizonte 2020 se considerar que a 
concessão ou a transferência não é 
compatível com os interesses do 
desenvolvimento da competitividade da 
economia da União ou não respeita 
princípios éticos ou imperativos de 
segurança.

3. No que diz respeito aos resultados 
gerados por participantes que beneficiaram 
de um financiamento da União, a Comissão 
ou o organismo de financiamento pode 
opor-se a transferências de propriedade ou 
a concessões de uma licença exclusiva a 
terceiros estabelecidos num país terceiro 
não associado ao Programa-Quadro
Horizonte 2020 se considerar que a 
concessão ou a transferência não é 
compatível com os interesses do 
desenvolvimento da competitividade da 
economia da União, da cooperação com 
países terceiros na abordagem dos 
desafios societais, ou não respeita 
princípios éticos ou imperativos de 
segurança.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os participantes devem identificar de 
alguma forma os conhecimentos 
preexistentes no âmbito da ação num 
acordo escrito.

Os participantes devem identificar de 
alguma forma os conhecimentos 
preexistentes necessários no âmbito da sua
ação num acordo escrito.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pedido de exercício de direitos 
de acesso ou qualquer renúncia a direitos 
de acesso deve ser apresentado por escrito.

1. Qualquer pedido de exercício de direitos 
de acesso ou qualquer renúncia a direitos 
de acesso deve ser apresentado por escrito, 
salvo disposição em contrário estabelecida 
de comum acordo entre as partes.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As entidades afiliadas estabelecidas num 
Estado-Membro ou Estado associado têm 
igualmente direitos de acesso aos 
resultados ou conhecimentos preexistentes 
nas mesmas condições referidas, se esse 
acesso for necessário para a exploração dos 
resultados gerados pelo participante ao 
qual está afiliado, salvo disposição em 
contrário no acordo de consórcio.

3. As entidades afiliadas estabelecidas num 
Estado-Membro, país terceiro associado
ou Estado associado têm igualmente 
direitos de acesso aos resultados ou 
conhecimentos preexistentes nas mesmas 
condições referidas, se esse acesso for 
necessário para a exploração dos resultados 
gerados pelo participante ao qual está 
afiliado, salvo disposição em contrário no 
acordo de consórcio.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Pode ser apresentado um pedido de 
acesso ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 no prazo 
de um ano a contar do termo da ação.
Contudo, os participantes podem acordar 
um prazo diferente.

4. Pode ser apresentado um pedido de 
acesso ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 a 
qualquer momento. Contudo, os 
participantes podem acordar a introdução 
de um prazo em casos excecionais no 
contexto de uma ação particular. A 
definição de qualquer dos prazos referidos 
deve ter em consideração a natureza dos 
resultados e o objetivo dos direitos de 
acesso mencionados.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º-A
Direitos de Acesso de Terceiros

1. Após a concretização da ação, é 
reservado a terceiros o direito de solicitar 
e receber, mediante licenciamento, 
direitos de acesso aos resultados dos 
participantes na ação.
Os direitos de acesso são concedidos 
numa base não exclusiva em condições 
equitativas e razoáveis, em conformidade 
com as determinações do acordo de 
consórcio.
2. Após a concretização da ação, é 
reservado a terceiros o direito de solicitar 
e receber, mediante licenciamento, 
direitos de acesso aos conhecimentos 
preexistentes dos participantes, embora 
cingindo-se ao âmbito requerido e apenas 
para fins de divulgação e exploração dos 
resultados.
Os direitos de acesso são concedidos 
numa base não exclusiva em condições 
equitativas e razoáveis, em conformidade 
com as determinações do acordo de 
consórcio.
3. As condições de atribuição de direitos 
de acesso nos termos dos n.ºs 1 e 2 devem 
estar previstas no acordo de consórcio e 
referenciadas na convenção de 
subvenção. As condições propostas para a 
utilização, por parte de um terceiro, dos 
resultados da investigação e dos 
conhecimentos preexistentes necessários à 
utilização dos resultados da investigação, 
devem ser revistas como parte da 
avaliação da proposta.
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de inovação altamente 
importante para as necessidades dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente no domínio da saúde 
global, a Comissão deve incluir na 
convenção de subvenção condições 
relativas à melhoria do acesso e à 
razoabilidade dos preços dos produtos 
biomédicos nos países em 
desenvolvimento.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições de atribuição de um prémio 
devem conter disposições específicas em 
matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso, exploração e difusão, 
incluindo licenciamento, a fim de garantir 
o máximo aproveitamento dos resultados 
e um acesso amplo e a preços razoáveis 
aos resultados.



PE489.623v02-00 28/28 AD\911726PT.doc

PT

PROCESSO

Título Regras de participação e difusão relativas ao Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação «Horizonte 2020» (2014-2020)

Referências COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

ITRE
13.12.2011

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

DEVE
10.5.2012

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Bill Newton Dunn
27.3.2012

Exame em comissão 10.7.2012

Data de aprovação 3.9.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

24
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, 
Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit 
Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, 
Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine 
Meissner, Horst Schnellhardt

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

Phil Prendergast


