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Alteração 12
Jean-Pierre Audy

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a proposta da Comissão com as 
alterações nela introduzidas;

1. Emite um parecer favorável à proposta 
da Comissão com as alterações nela 
introduzidas;

Or. fr

Alteração 13
Jean-Pierre Audy

Projeto de resolução legislativa
N.º 4

Projeto de resolução legislativa Alteração

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho 
tencione alterar substancialmente a 
proposta da Comissão;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho 
tencione alterar substancialmente a 
proposta alterada da Comissão;

Or. fr

Alteração 14
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de [...] 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)20 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de [...] 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)20 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
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parcerias público-privadas em áreas 
fundamentais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais vastos de 
competitividade da União e para enfrentar 
os desafios societais. A participação da 
União nas referidas parcerias pode assumir 
a forma de contribuições financeiras 
concedidas a empresas comuns 
estabelecidas com base no artigo 187.º do 
Tratado, ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE.

parcerias público-privadas em áreas 
fundamentais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais vastos de 
competitividade da União, para mobilizar 
o investimento privado e para enfrentar os 
desafios societais. Essas parcerias deverão 
assentar em compromissos de longo 
prazo, incluindo um contributo 
equilibrado de todas as partes, responder 
pela consecução dos seus objetivos e 
corresponder aos objetivos estratégicos da 
União em matéria de I&D&I. A 
governação e o funcionamento dessas 
parcerias devem ser abertos, 
transparentes, eficazes e eficientes e 
propiciar a possibilidade de participação a 
um vasto leque de intervenientes ativos 
nos seus domínios específicos. A 
participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado, ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 JO... [PQ H2020] 20 JO... [PQ H2020]

Or. en

(Ver o artigo 19.º do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020.)

Justificação

O acréscimo destes trechos sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente à ITC e 
aos resultados que devem produzir.

Alteração 15
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de [...] 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)20 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas 
fundamentais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais vastos de 
competitividade da União e para enfrentar
os desafios societais. A participação da 
União nas referidas parcerias pode assumir 
a forma de contribuições financeiras 
concedidas a empresas comuns 
estabelecidas com base no artigo 187.º do 
Tratado, ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE.

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de [...] 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)20 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas 
fundamentais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais vastos de 
competitividade da União e resolver os 
desafios societais. A participação da União 
nas referidas parcerias pode assumir a 
forma de contribuições financeiras 
concedidas a empresas comuns 
estabelecidas com base no artigo 187.º do 
Tratado, ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 JO... [PQ H2020] 20 JO... [PQ H2020]

Or. en

Alteração 16
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação a nível da União, 
importa alinhar a vigência de todas as 
parcerias público-privadas financiadas ao 
abrigo do Horizonte 2020 à vigência do 
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Programa-Quadro, a fim de evitar a 
existência em paralelo de diferentes 
conjuntos de regras, assim como encargos 
administrativos adicionais associados 
para os participantes e para os 
organismos da UE;

Or. es

Alteração 17
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade com a Decisão (UE) 
n.º .../2013 do Conselho, de ... que 
estabelece o Programa Específico de 
execução do Programa-Quadro Horizonte 
2020 (2014-2020)21, pode ser prestado 
apoio a empresas comuns estabelecidas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 de acordo com as condições 
especificadas nessa decisão.

(4) Em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º .../2013 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de ... de 2013, que 
estabelece o Horizonte 2020 e com a 
Decisão (UE) n.º .../2013 do Conselho, de 
... de 2013, que estabelece o Programa 
Específico de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020 (2014-2020)21, 
pode ser prestado apoio a empresas 
comuns estabelecidas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
acordo com as condições especificadas 
nessa decisão.

__________________ __________________
21 JO... [PE H2020] 21 JO... [PE H2020]

Or. en

Justificação

Deve incluir-se uma referência não apenas ao Programa Específico, mas também ao 
Programa-Quadro, dada a sua importância para comprovar a conformidade com o artigo 
19.º do Programa-Quadro e com os princípios nele enunciados.

Alteração 18
Claude Turmes
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em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Consórcio BIC é uma organização 
sem fins lucrativos que foi criada para 
representar o grupo industrial que apoia a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias. Os seus membros cobrem
toda a cadeia de valor de base biológica e 
representam grandes indústrias, pequenas 
e médias empresas (PME), agregados 
regionais, associações comerciais 
europeias e plataformas tecnológicas 
europeias. O objetivo do Consórcio BIC é 
garantir e promover o desenvolvimento 
tecnológico e económico das bioindústrias 
na Europa. Todas as partes interessadas ao 
longo da cadeia de valor de base biológica 
podem solicitar a sua adesão. O Consórcio 
aplica os princípios gerais de abertura e 
transparência em matéria de adesão, 
garantindo assim uma vasta participação do 
setor industrial.

(7) O Consórcio BIC é uma organização 
sem fins lucrativos que foi criada para 
representar o grupo industrial que apoia a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias. Os seus membros deveriam 
cobrir toda a cadeia de valor de base 
biológica e representar indústrias, 
pequenas e médias empresas (PME), 
agregados regionais, associações 
comerciais europeias e plataformas 
tecnológicas europeias nos setores 
tecnológico, industrial, agrícola e 
florestal. O objetivo do Consórcio BIC é 
garantir e promover o desenvolvimento 
tecnológico e económico sustentável das 
bioindústrias na Europa. Todas as partes 
interessadas ao longo da cadeia de valor de 
base biológica podem solicitar a sua 
adesão. O Consórcio aplica os princípios 
de abertura e transparência em matéria de 
adesão, garantindo assim uma vasta 
participação das partes interessadas. Deve 
garantir, particularmente, a abertura aos 
pequenos intervenientes, tais como os 
provenientes dos setores agrícolas 
não convencionais.

Or. en

Alteração 19
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Comunicação da Comissão, de 13 de (8) A Comunicação da Comissão, de 13 de 
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fevereiro de 2012, «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa»23 e, em especial, o seu 
Plano de Ação apelam a uma parceria 
público-privada com vista a apoiar a 
criação de bioindústrias e cadeias de valor 
sustentáveis e competitivas na Europa. 
Com vista à transição para uma sociedade 
pós-petróleo, a Comunicação tem por 
objetivo uma melhor integração dos setores 
da produção e transformação da biomassa 
de modo a conciliar a segurança alimentar 
e a escassez dos recursos naturais com os 
objetivos ambientais mediante o recurso à 
biomassa para utilização para fins 
industriais e energéticos.

fevereiro de 2012, «Inovação para um 
Crescimento Sustentável: Bioeconomia 
para a Europa»23 e, em especial, o seu 
Plano de Ação apelam a uma parceria 
público-privada com vista a apoiar a 
criação de bioindústrias e cadeias de valor 
sustentáveis e competitivas na Europa. 
Com vista à transição para uma sociedade 
pós-petróleo, a Comunicação tem por 
objetivo uma melhor integração dos setores 
da produção e transformação da biomassa 
de modo a conciliar a segurança alimentar, 
não só na União mas também nos países 
em desenvolvimento, e a escassez dos 
recursos naturais com os objetivos 
ambientais, tal como evitar a conversão 
insustentável do uso do solo ou as práticas 
de apropriação das terras, mediante o 
recurso à biomassa para utilização para fins 
industriais e energéticos.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Alteração 20
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As bioindústrias e as suas cadeias de 
valor estão a enfrentar desafios 
substanciais e complexos em termos 
tecnológicos e de inovação. Como setor 
emergente, as bioindústrias têm de superar 
a dispersão das competências técnicas e os 
limitados dados acessíveis publicamente 
sobre a verdadeira disponibilidade de 
recursos para fins de criação de cadeias de 
valor sustentáveis e competitivas. A fim de 
enfrentar estes desafios, é necessário 

(10) As bioindústrias e as suas cadeias de 
valor estão a enfrentar desafios 
substanciais e complexos em termos 
tecnológicos e de inovação. Como setor 
emergente, as bioindústrias têm de superar 
a dispersão das competências técnicas e os 
limitados dados acessíveis publicamente 
sobre a verdadeira disponibilidade de 
recursos para fins de criação de cadeias de 
valor sustentáveis e competitivas. A fim de 
enfrentar estes desafios, é necessário 
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atingir a massa crítica de uma forma 
orientada e coerente a nível europeu, em 
termos de escala da atividade, de 
excelência e de potencial de inovação.

atingir a massa crítica de uma forma 
orientada e coerente a nível europeu, em 
termos de escala da atividade, de 
excelência e de potencial de inovação. Em 
particular, deveria ser integrado o 
princípio orientador de uma hierarquia da 
biomassa e deveria ser suportada a 
«utilização em cascata» da biomassa: em 
primeiro lugar, dirigida a aplicações de 
elevado valor, como os bioquímicos e os 
biomateriais, e depois a aplicações de 
baixo valor (biocombustíveis, bioenergia).

Or. en

Alteração 21
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deve atenuar os diferentes 
tipos de deficiências do mercado que 
desincentivam o investimento privado em 
atividades de investigação pré-competitiva, 
demonstração e implantação para as 
bioindústrias na Europa. Em particular, 
deve assegurar a disponibilidade de um 
aprovisionamento fiável de biomassa, 
tendo em conta outras necessidades de 
ordem social e ambiental concorrentes, e 
apoiar o desenvolvimento de tecnologias 
de transformação avançadas, atividades de 
demonstração em larga escala e 
instrumentos políticos, reduzindo assim o 
risco dos investimentos privados em 
investigação e inovação no 
desenvolvimento de bioprodutos e 
biocombustíveis sustentáveis e 
competitivos.

(11) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deve atenuar os diferentes 
tipos de deficiências do mercado que 
desincentivam o investimento privado em 
atividades de investigação pré-competitiva, 
demonstração e implantação para as 
bioindústrias na Europa. Em particular, 
deve assegurar a disponibilidade de um 
aprovisionamento fiável de biomassa, 
tendo em conta outras necessidades de 
ordem social e ambiental essenciais, e 
apoiar o desenvolvimento de tecnologias 
de transformação avançadas, atividades de 
demonstração em larga escala e 
instrumentos políticos, reduzindo assim o 
risco dos investimentos privados em 
investigação e inovação no 
desenvolvimento de bioprodutos 
sustentáveis e competitivos.

Or. en
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Alteração 22
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deve ser uma parceria 
público-privada que vise aumentar o 
investimento no desenvolvimento de um 
setor bioindustrial sustentável na Europa. 
Deve proporcionar benefícios ambientais e 
socioeconómicos para os cidadãos 
europeus, promover a competitividade da 
Europa e contribuir para o estabelecimento 
da Europa como um interveniente-chave na 
investigação, demonstração e implantação 
de bioprodutos e biocombustíveis
avançados.

(12) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deve ser uma parceria 
público-privada que vise aumentar o 
investimento no desenvolvimento de 
soluções biológicas sustentáveis na 
Europa. Deve proporcionar benefícios 
ambientais e socioeconómicos para os 
cidadãos europeus, promover a 
competitividade da Europa e contribuir 
para o estabelecimento da Europa como 
um interveniente-chave na investigação, 
demonstração e implantação de 
bioprodutos avançados e sustentáveis.

Or. en

Alteração 23
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objetivo da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Bioindústrias é executar um 
programa de atividades de investigação e 
inovação na Europa que avalie a 
disponibilidade de recursos biológicos 
renováveis que possam ser utilizados para 
a produção de biomateriais e, nessa base, 
apoiar a criação de cadeias de valor de base 
biológica sustentáveis. Estas atividades 
devem ser realizadas em colaboração entre 
as partes interessadas ao longo de toda a 

(13) O objetivo da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Bioindústrias é executar um 
programa de atividades de investigação e 
inovação na Europa que avalie a 
disponibilidade de recursos biológicos 
renováveis que possam ser utilizados para 
a produção de biomateriais e, nessa base, 
apoiar a criação de cadeias de valor de base 
biológica sustentáveis. Estas atividades 
devem ser realizadas em colaboração entre 
as partes interessadas ao longo de toda a 
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cadeia de valor de base biológica, 
incluindo a produção primária e as 
indústrias transformadoras, as marcas de 
consumo, as PME, os centros de 
investigação e tecnologia e as 
universidades.

cadeia de valor de base biológica, 
incluindo a produção primária e as 
indústrias transformadoras, as marcas de 
consumo, as PME, os agregados de 
inovação regionais, os centros de 
investigação e tecnologia e as 
universidades. Neste contexto, é 
importante desenvolver uma cooperação 
inter-regional estratégica com base nas 
estratégias de especialização inteligente 
(RIS3), na coordenação e comunicação 
eficazes, nos intercâmbios de boas 
práticas e na participação ativa das 
regiões no planeamento económico de
base biológica.

Or. nl

Alteração 24
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O objetivo da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Bioindústrias é executar um 
programa de atividades de investigação e 
inovação na Europa que avalie a 
disponibilidade de recursos biológicos 
renováveis que possam ser utilizados para 
a produção de biomateriais e, nessa base, 
apoiar a criação de cadeias de valor de base 
biológica sustentáveis. Estas atividades 
devem ser realizadas em colaboração entre 
as partes interessadas ao longo de toda a 
cadeia de valor de base biológica, 
incluindo a produção primária e as 
indústrias transformadoras, as marcas de 
consumo, as PME, os centros de 
investigação e tecnologia e as 
universidades.

(13) O objetivo da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Bioindústrias é executar um 
programa de atividades de investigação e 
inovação na Europa que avalie a 
disponibilidade de recursos biológicos 
renováveis que possam ser utilizados para 
a produção de biomateriais, avaliar a 
forma como devem ser preservados a fim 
de garantir que os serviços públicos que 
prestam, e que atualmente não são 
recompensados pelo mercado, podem 
continuar a ser prestados e, nessa base, 
apoiar a criação de cadeias de valor de base 
biológica sustentáveis. Estas atividades 
devem ser realizadas em colaboração entre 
as partes interessadas ao longo de toda a 
cadeia de valor de base biológica, 
incluindo a produção primária e as 
indústrias transformadoras, as PME, os 
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centros de investigação e tecnologia e as 
universidades e as organizações da 
sociedade civil.

Or. en

Alteração 25
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Ao desenvolver a Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Bioindústrias, 
devem ter-se em conta as melhores 
práticas, a experiência e os ensinamentos 
retirados das outras ITC estabelecidas, 
nomeadamente a Iniciativa Medicamentos 
Inovadores (IMI), a Aeronáutica e 
Transportes Aéreos (Clean Sky), a Pilhas 
de Combustível e Hidrogénio (PCH), a 
Sistemas Informáticos Incorporados 
(ARTEMIS) e a Tecnologias 
Nanoeletrónicas para 2020 (ENIAC).

Or. en

Alteração 26
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O objetivo da Empresa Comum BBI 
deve ser alcançado mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação 
utilizando os recursos dos setores público e 
privado. Para tal, a Empresa Comum BBI 
deve organizar convites à apresentação de 

(15) O objetivo da Empresa Comum BBI 
deve ser alcançado mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação 
utilizando os recursos dos setores público e 
privado. Para tal, a Empresa Comum BBI 
deve organizar convites à apresentação de 
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propostas concorrenciais a fim de apoiar 
atividades de investigação, demonstração e 
implantação.

propostas concorrenciais a fim de apoiar 
atividades de investigação, 
desenvolvimento e inovação.

Or. en

Alteração 27
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com vista a obter o máximo impacto, 
a Empresa Comum Bioindústrias deve 
desenvolver estreitas sinergias com outros 
programas da União em áreas como a 
educação, ambiente, competitividade e 
PME, e com os fundos da Política de 
Coesão e da Política de Desenvolvimento 
Rural que possam especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades de 
investigação e inovação nacionais e 
regionais no contexto de estratégias de 
especialização inteligente.

(16) Com vista a obter o máximo impacto, 
a Empresa Comum Bioindústrias deve 
desenvolver estreitas sinergias com outros 
programas da União em áreas como a 
educação, ambiente, competitividade e 
PME, e com os fundos da Política de 
Coesão e da Política de Desenvolvimento 
Rural que possam especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades de 
investigação e inovação nacionais e 
regionais no contexto de estratégias de 
especialização inteligente. Deveriam 
igualmente ser garantidas sinergias entre 
a Empresa Comum Bioindústrias e as três 
parcerias europeias de inovação no 
domínio da água, do desenvolvimento 
sustentável da agricultura e das 
matérias-primas.

Or. fr

Alteração 28
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A ITC no domínio das indústrias 
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de base biológica deve assentar numa 
abordagem ascendente, sendo muito 
importante para explorar o potencial das 
regiões, nomeadamente quando se trata 
de apoiar as atividades locais e regionais 
em constante ligação com as autoridades 
locais e regionais; deve ajudar a 
sensibilizar o público para a importância 
da bioeconomia e dos seus enormes 
benefícios; deve utilizar os conhecimentos 
especializados a nível regional e reforçar 
a cooperação entre a ciência, as empresas 
e as administrações públicas no quadro 
da chamada estrutura «Tripla Hélice», 
cuja missão consiste em desenvolver uma 
economia aberta e expansiva, os fluxos de 
investimento transfronteiras e a 
colaboração eficiente.

Or. nl

Alteração 29
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Tendo devidamente em conta as 
sinergias pretendidas entre o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
Fundos Estruturais, assim como os 
programas de financiamento da I&D 
nacionais e regionais pertinentes, as 
regiões da UE devem ser incentivadas a 
contribuir de forma pró-ativa para as 
atividades da Empresa Comum BBI, por 
exemplo, através da concessão de apoio 
financeiro às infraestruturas relevantes 
no domínio da investigação, da 
preparação de propostas, da análise dos 
resultados das investigações ou das 
atividades em rede dos intervenientes em 
causa, com o objetivo de maximizar o 
impacto regional das atividades da 
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Empresa Comum BBI e das respetivas 
potencialidades em matéria de criação de 
emprego e de crescimento regional.

Or. es

Alteração 30
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os membros fundadores da Empresa 
Comum BBI devem ser a União e o 
Consórcio BIC.

(17) Os membros fundadores da Empresa 
Comum BBI devem ser a União e outra 
entidade dos Estados-Membros ou de um 
país associado que aceite os estatutos e 
contribua para o financiamento da 
empresa comum.

Or. en

Alteração 31
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para atingir os seus objetivos, a 
Empresa Comum BBI deve proporcionar 
apoio financeiro aos participantes 
principalmente sob a forma de subvenções, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas abertos e concorrenciais.

(20) Para atingir os seus objetivos, a 
Empresa Comum BBI deve proporcionar 
apoio financeiro aos participantes 
principalmente sob a forma de subvenções, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas transparentes, abertos e 
concorrenciais.

Or. en
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Alteração 32
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As contribuições dos membros 
privados devem destinar-se à cobertura das 
despesas administrativas da Empresa 
Comum BBI e ao cofinanciamento 
necessário para a realização das ações de 
investigação e inovação apoiadas pela 
Empresa Comum BBI.

(21) As contribuições dos membros 
privados devem limitar-se à cobertura das 
despesas administrativas da Empresa 
Comum BBI e ao cofinanciamento 
necessário para a realização das ações de 
investigação e inovação apoiadas pela 
Empresa Comum BBI.

Or. en

Alteração 33
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As suas contribuições devem 
igualmente cobrir atividades adicionais a 
empreender pelos membros privados, 
conforme especificado num plano de 
atividades adicionais, a fim de obter uma 
boa panorâmica do efeito de alavanca 
dessas atividades adicionais, 
representando assim contribuições para a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias mais vasta.

(22) Os custos relacionados com as 
atividades adicionais a empreender pelos 
membros privados, conforme especificado 
num plano de atividades adicionais, podem 
ser quantificados mas não representam 
contribuições para a Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Bioindústrias.

Or. en

Alteração 34
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As suas contribuições devem 
igualmente cobrir atividades adicionais a 
empreender pelos membros privados, 
conforme especificado num plano de 
atividades adicionais, a fim de obter uma 
boa panorâmica do efeito de alavanca 
dessas atividades adicionais, representando 
assim contribuições para a Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Bioindústrias mais 
vasta.

(22) As suas contribuições devem 
igualmente cobrir atividades adicionais a 
empreender pelos membros privados, 
conforme especificado num plano de 
atividades adicionais, apresentadas num 
relatório anual, a fim de obter uma boa 
panorâmica do efeito de alavanca dessas 
atividades adicionais, representando assim 
contribuições para a Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Bioindústrias mais vasta.

Or. en

(Ver alteração no artigo 4.º, n.º 4.)

Alteração 35
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A contribuição financeira da União 
para a Empresa Comum BBI deve ser 
gerida em conformidade com o princípio 
da boa gestão financeira e com as regras 
relevantes em matéria de gestão indireta 
estabelecidas no Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 e no Regulamento 
Delegado (UE) n.º 1268/2012, de 29 de 
outubro de 2012, sobre as normas de 
execução do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/201227.

(24) A contribuição financeira da União 
para a Empresa Comum BBI deve ser 
gerida em conformidade com o princípio 
da boa gestão financeira e com as regras 
relevantes em matéria de gestão indireta 
estabelecidas no artigo 60.º, n.ºs 1 a 4, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e no Regulamento Delegado (UE) 
n.º 1268/2012, de 29 de outubro de 2012, 
sobre as normas de execução do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/201227.

__________________ __________________
27 JO L 27 de 31.12.12, p. 1 27 JO L 27 de 31.12.12, p. 1

Or. en
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Alteração 36
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Sem prejuízo da avaliação 
intercalar referida no artigo 11.º e nos 
termos do artigo 26.º do Regulamento 
n.º .../2013 [Programa-Quadro Horizonte 
2020], as iniciativas tecnológicas 
conjuntas, enquanto instrumentos de 
financiamento específico do Horizonte 
2020, devem ser sujeitas a uma avaliação 
intercalar exaustiva, que deve incluir, 
inter alia, uma análise do seu nível de 
abertura, transparência e eficiência.

Or. es

Alteração 37
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O auditor interno da Comissão deve 
exercer em relação à Empresa Comum BBI 
as mesmas competências que exerce em 
relação à Comissão.

(27) O auditor interno da Comissão deve 
exercer em relação à Empresa Comum BBI 
as mesmas competências que exerce em 
relação à Comissão. O mesmo se aplica ao 
Tribunal de Contas Europeu e ao 
Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 38
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º, n.º 1, do Tratado, o ato 
constitutivo dos organismos, serviços ou 
agências instituídos pela União pode 
excluir o exame das contas da totalidade 
das receitas e despesas desses organismos, 
serviços ou agências por parte do 
Tribunal de Contas. De acordo com o 
disposto no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos ao 
abrigo do artigo 209.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 devem ser 
examinadas por um organismo de 
auditoria independente que deve emitir 
um parecer, nomeadamente sobre a 
fiabilidade das contas e a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. A 
necessidade de evitar a duplicação do 
exame das contas justifica que as contas 
da Empresa Comum BBI não devam ser 
sujeitas a exame pelo Tribunal de Contas.

Suprimido

Or. en

Alteração 39
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º, n.º 1, do Tratado, o ato 
constitutivo dos organismos, serviços ou 
agências instituídos pela União pode 
excluir o exame das contas da totalidade 
das receitas e despesas desses organismos, 
serviços ou agências por parte do Tribunal 
de Contas. De acordo com o disposto no 
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, as contas dos 

(28) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º, n.º 1, do Tratado, o ato 
constitutivo dos organismos, serviços ou 
agências instituídos pela União pode 
excluir o exame das contas da totalidade 
das receitas e despesas desses organismos, 
serviços ou agências por parte do Tribunal 
de Contas. De acordo com o disposto no 
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, as contas dos 
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organismos ao abrigo do artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
devem ser examinadas por um organismo 
de auditoria independente que deve emitir 
um parecer, nomeadamente sobre a 
fiabilidade das contas e a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. A 
necessidade de evitar a duplicação do 
exame das contas justifica que as contas 
da Empresa Comum BBI não devam ser
sujeitas a exame pelo Tribunal de Contas.

organismos ao abrigo do artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
devem ser examinadas por um organismo 
de auditoria independente que deve emitir 
um parecer, nomeadamente sobre a 
fiabilidade das contas e a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. 
Não obstante este parecer, que não 
constitui uma auditoria, justifica-se que as 
contas da Empresa Comum BBI sejam 
sujeitas a exame pelo Tribunal de Contas.

Or. fr

Justificação

Não se justifica que as contas da Empresa Comum IMI-2 não tenham sido sujeitas a exame 
do Tribunal de Contas. O parecer, mesmo quando emitido por um organismo de auditoria 
independente, não constitui uma auditoria, permitindo a terceiros, entre os quais a União 
Europeia e o Parlamento Europeu, ter uma confiança elevada de que as contas representam 
a imagem fiel da situação da empresa e que as operações que lhes estão subjacentes são 
legais e regulares.

Alteração 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Sem prejuízo da avaliação 
intercalar referida no artigo 11.º e nos 
termos do artigo 26.º do Regulamento 
Horizonte 2020, as iniciativas 
tecnológicas conjuntas, enquanto 
instrumentos de financiamento específico 
do Horizonte 2020, devem ser sujeitas a 
uma avaliação intercalar exaustiva, que 
deve incluir, inter alia, uma análise do 
seu nível de abertura, transparência e 
eficiência.

Or. en

(Ver o artigo 26.º do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020.)
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Justificação

A presente referência é necessária a fim de ter em conta os resultados finais das negociações 
do Programa-Quadro Horizonte 2020. A mesma reflete outro aspeto importante que o 
Parlamento conseguiu incluir no artigo 26.º do Regulamento do Horizonte 2020.

Alteração 41
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação a nível europeu, 
importa alinhar a vigência de todas as 
parcerias público-privadas financiadas ao 
abrigo do Horizonte 2020 à vigência do 
Programa-Quadro, a fim de evitar a 
existência em paralelo de diferentes 
conjuntos de regras, assim como encargos 
administrativos adicionais associados 
para os participantes e para os 
organismos da UE;

Or. en

Alteração 42
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação europeias, as 
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empresas comuns deveriam evitar a 
existência em paralelo de diferentes 
conjuntos de regras do Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 43
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-B) A fim de ajudar a eliminar as 
disparidades em matéria de investigação e 
inovação na Europa, deveriam 
desenvolver-se complementaridade e 
sinergias próximas com os fundos 
estruturais. Sempre que possível, a 
interoperabilidade entre os dois 
instrumentos será fomentada. Será
incentivado o financiamento cumulativo 
ou combinado. Neste contexto, as medidas 
visarão explorar plenamente o potencial 
de todo o talento existente na Europa e, 
assim, otimizar o impacto económico e 
social da investigação e da inovação, e 
serão distintas, mas complementares, das 
políticas e ações financiadas pelos fundos 
da política de coesão.

Or. en

Alteração 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-B) Tendo em conta a importância da 
investigação fundamental na criação de 
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ideias de vanguarda que abram o 
caminho à inovação, convida à 
apresentação de propostas de projetos de 
colaboração de I&D no domínio da 
investigação biotecnológica no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, para 
além das atividades da Empresa Comum 
Bioindústrias, e em paralelo com as 
mesmas, especialmente no que diz 
respeito à investigação aos níveis de 
preparação tecnológica 1 a 4;

Or. en

Justificação

De acordo com o Regulamento H2020, as atividades de I&D abrangidas pelas ITC também 
deveriam ser incluídas nos convites à apresentação de propostas regulares no âmbito dos 
programas de trabalho do H2020. No caso da BBI, a investigação em colaboração deveria 
ser realizada em paralelo com as atividades da BBI em níveis de preparação tecnológica 
inferiores, a fim de obter uma inclusão mais ampla das universidades e das PME na 
investigação biotecnológica financiada pela UE, para garantir o equilíbrio adequado entre 
os níveis de preparação tecnológica mais baixos e os mais elevados, criar um ambiente de 
investigação competitivo e impulsionar a futura inovação.

Alteração 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 30-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-C) Tendo devidamente em conta as 
sinergias pretendidas entre o Programa-
Quadro Horizonte 2020 e os Fundos 
Estruturais, assim como os programas de 
financiamento da I&D nacionais e 
regionais pertinentes, as regiões da UE 
devem ser incentivadas a contribuir de 
forma pró-ativa para as atividades da 
Empresa Comum Bioindústrias, por 
exemplo, através da concessão de apoio 
financeiro às infraestruturas relevantes 
no domínio da investigação, da 
preparação de propostas, da análise dos 
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resultados das investigações ou das 
atividades em rede dos intervenientes em 
causa, com o objetivo de maximizar o 
impacto regional das atividades da 
Empresa Comum Bioindústrias e das 
respetivas potencialidades em matéria de 
criação de emprego e de crescimento a 
nível regional.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu conseguiu introduzir um novo artigo no Regulamento-Quadro 
Horizonte 2020 que exige expressamente a criação de novas sinergias entre o Horizonte 2020 
e os Fundos Estruturais. Neste contexto, as ITC não devem constituir exceção. As regiões 
devem ser incentivadas a contribuir para as suas atividades, tendo em vista, nomeadamente, 
o seu enorme potencial para o reforço dos agregados regionais.

Alteração 46
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 30-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-C) Devem ser aplicadas medidas que 
promovam a participação das PME, das 
universidades e dos centros de 
investigação. Neste contexto, deverão 
identificar-se e abordar-se os obstáculos 
que impedem a participação de novos 
intervenientes no programa.

Or. en

Alteração 47
Christian Ehler

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

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Bioindústrias, é 
constituída uma empresa comum na aceção 
do artigo 187.º do Tratado (a seguir 
denominada «Empresa Comum BBI»), por 
um período com início em 1 de janeiro de 
2014 e termo em 31 de dezembro de 2024.

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Bioindústrias, é 
constituída uma empresa comum na aceção 
do artigo 187.º do Tratado (a seguir 
denominada «Empresa Comum BBI»), por 
um período com início em 1 de janeiro de 
2014 e termo em 31 de dezembro de 2020.

Or. en

Justificação

A existência em paralelo de duas gerações de convites à apresentação de propostas das ITC 
(com membros diferentes, regras diferentes e orçamentos diferentes) acarreta encargos 
administrativos, contribui para a complexidade do financiamento da investigação por parte 
da UE e mascara os montantes efetivos das dotações consagradas anualmente. A vigência 
das ITC deve, por conseguinte, ser alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros 
programas-quadro. A redução do tempo de execução da Empresa Comum BBI permite ainda 
à Empresa Comum fazer face a uma redução orçamental sem necessidade de proceder a uma 
revisão das atividades já planeadas.

Alteração 48
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Bioindústrias, é 
constituída uma empresa comum na aceção 
do artigo 187.º do Tratado (a seguir 
denominada «Empresa Comum BBI»), por 
um período com início em 1 de janeiro de 
2014 e termo em 31 de dezembro de 2024.

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Bioindústrias, é 
constituída uma empresa comum na aceção 
do artigo 187.º do Tratado (a seguir 
denominada «Empresa Comum BBI»), por 
um período com início em 1 de janeiro de 
2014 e termo em 31 de dezembro de 2020.

Or. es

Alteração 49
Claude Turmes
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em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para os objetivos da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias de promoção de uma 
economia hipocarbónica sustentável e 
eficiente na utilização dos recursos e de 
um maior crescimento económico e 
criação de emprego, em especial nas zonas 
rurais, desenvolvendo bioindústrias 
sustentáveis e competitivas na Europa, com 
base em biorrefinarias avançadas 
alimentadas por biomassa de fontes 
sustentáveis; e, em particular:

(b) Contribuir para os objetivos da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias de promoção de uma 
economia baseada nas energias 
renováveis sustentável, suficiente em 
termos de recursos e ecológica e 
contribuir para o desenvolvimento 
económico e para a criação de emprego, 
em especial nas zonas rurais, 
desenvolvendo bioindústrias sustentáveis, 
não OGM e competitivas na Europa, com 
base em biorrefinarias avançadas 
alimentadas por biomassa de fontes 
sustentáveis e no princípio orientador de 
uma hierarquia da biomassa e apoiando 
uma «utilização em cascata» da biomassa; 
e, em particular:

Or. en

Alteração 50
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Demonstrar tecnologias que usem 
novos elementos químicos estruturais,
novos materiais e novos produtos de 
consumo a partir da biomassa europeia e 
que possam substituir os combustíveis 
fósseis como fatores de produção;

(c) Demonstrar tecnologias de elevado 
valor que usem novos elementos químicos 
estruturais, novos materiais e novos 
produtos de consumo a partir da biomassa 
europeia e que possam substituir os 
combustíveis fósseis como fatores de 
produção;

Or. en
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Alteração 51
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Criar centrais de biorrefinação 
emblemáticas que implantem as
tecnologias e modelos empresariais para 
materiais, produtos químicos e 
combustíveis de base biológica e 
demonstrem melhorias em termos de 
custos e de desempenho para níveis que 
sejam competitivos com as alternativas à 
base de combustíveis fósseis.

(e) Promover a implantação das 
tecnologias e modelos empresariais para 
materiais, produtos químicos e 
combustíveis de base biológica não-OGM 
que demonstrem um elevado desempenho 
ambiental.

Or. en

Alteração 52
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A contribuição financeira da União 
está subordinada ao cumprimento das 
seguintes condições:
a) Prova, pela Empresa Comum BBI, de 
que o seu plano de trabalho plurianual e 
as ações que financia correspondem às 
prioridades de investigação estabelecidas 
no Programa-Quadro Horizonte 2020;
b) Prova, pela Empresa Comum BBI, de 
que os princípios gerais que regem o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 são 
respeitados;
c) Prova, pela Empresa Comum BBI, de 
que as condições estabelecidas no 
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artigo 19.º do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 são cumpridas.

Or. es

Alteração 53
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Promover a participação das PME 
nas suas atividades, em consonância com 
os objetivos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. ro

Alteração 54
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Âmbito das atividades

1. Por forma a cumprir os objetivos 
definidos no artigo 2.º, o programa de 
investigação da Empresa Comum 
Bioindústrias pode financiar atividades de 
investigação e desenvolvimento 
abrangidas pelos níveis de preparação 
tecnológica 2 a 6.
2. Caso o programa de investigação da 
Empresa Comum Bioindústrias preveja 
atividades de inovação abrangidas pelos 
níveis de preparação tecnológica 7 a 8, as 
taxas de financiamento destinadas a ações 
indiretas serão reduzidas, conforme 
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estabelecido no [artigo 22.º] das Regras de 
Participação.

Or. en

Justificação

O presente artigo visa clarificar o âmbito das atividades da Empresa Comum Bioindústrias, 
em particular no que diz respeito aos níveis de preparação tecnológica relevantes abrangidos 
pelo seu programa de investigação. As Regras de Participação exigem ainda que se leve em 
maior consideração o conceito de níveis de preparação tecnológica na determinação dos 
níveis de financiamento.

Alteração 55
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum BBI para as despesas 
administrativas e operacionais é de 1000 
milhões de EUR. A contribuição financeira 
provém das dotações previstas no 
orçamento geral da União atribuídas ao 
Programa Específico Horizonte 2020 de 
execução do Programa-Quadro Horizonte 
2020, em conformidade com as disposições 
relevantes do artigo 58.º, n.º 1, alínea c), 
subalínea iv), e dos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
no que diz respeito aos organismos 
referidos no artigo 209.º do referido 
regulamento.

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as contribuições dos Estados 
membros da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA), atribuída à 
Empresa Comum BBI para as despesas 
administrativas e operacionais é de 1 000 
milhões de EUR. A contribuição financeira 
provém das dotações previstas no 
orçamento geral da União atribuídas ao 
Programa Específico Horizonte 2020 de 
execução do Programa-Quadro Horizonte 
2020, em conformidade com as disposições 
relevantes do artigo 58.º, n.º 1, alínea c), 
subalínea iv), e dos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
no que diz respeito aos organismos 
referidos no artigo 209.º do referido 
regulamento.

Or. fr

Alteração 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum BBI para as despesas 
administrativas e operacionais é de 1000
milhões de EUR. A contribuição financeira 
provém das dotações previstas no 
orçamento geral da União atribuídas ao 
Programa Específico Horizonte 2020 de 
execução do Programa-Quadro Horizonte 
2020, em conformidade com as disposições 
relevantes do artigo 58.º, n.º 1, alínea c), 
subalínea iv), e dos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
no que diz respeito aos organismos 
referidos no artigo 209.º do referido 
regulamento.

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum BBI para as despesas 
administrativas e operacionais é de 875
milhões de EUR. A contribuição financeira 
provém das dotações previstas no 
orçamento geral da União atribuídas ao 
Programa Específico Horizonte 2020 de 
execução do Programa-Quadro Horizonte 
2020, em conformidade com as disposições 
relevantes do artigo 58.º, n.º 1, alínea c), 
subalínea iv), do artigo 60.º, n.ºs 1 a 4, e 
do artigo 61.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 no que diz respeito 
aos organismos referidos no artigo 209.º do 
referido regulamento.

Or. en

Justificação

É proposto um corte orçamental de 12,5 % na Empresa Comum BBI em consequência da 
redução global do orçamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 no âmbito do QFP, a fim 
de não pôr em risco, por um lado, o equilíbrio débil do financiamento destinado à 
investigação em colaboração no domínio dos transportes e, por outro, o financiamento 
consagrado à ITC. Deve aplicar-se o mesmo corte a outras ITC. Simultaneamente, propõe-se 
encurtar a vigência da BBI em 4 anos, o que implica a elaboração de um novo orçamento no 
âmbito do próximo QFP após 2020.

Alteração 57
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O acordo de delegação referido no n.º 2 
deve abranger os elementos enumerados no 
artigo 58.º, n.º 3, nos artigos 60.º e 61.º do 

3. O acordo de delegação referido no n.º 2 
deve abranger os elementos enumerados no 
artigo 58.º, n.º 3, no artigo 60.º, n.ºs 1 a 4,
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Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e no artigo 40.º do Regulamento Delegado 
(UE) n.º 1268/2012 da Comissão, bem 
como, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

e no artigo 61.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, bem como no 
artigo 40.º do Regulamento Delegado (UE) 
n.º 1268/2012 da Comissão, e ainda, entre 
outros, os seguintes elementos:

Or. en

Alteração 58
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Disposições relativas à apresentação 
dos dados necessários para assegurar que a 
Comissão possa cumprir as suas obrigações 
de difusão e comunicação de informações;

(d) Disposições relativas à apresentação 
dos dados necessários para assegurar que a 
Comissão possa cumprir as suas obrigações 
de difusão e comunicação de informações, 
incluindo informações completas sobre 
todas as propostas e convenções de 
subvenção, assim como os respetivos 
parceiros, a inserir atempadamente na 
base de dados global ECORDA do H2020;

Or. en

Alteração 59
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A contribuição a que se refere o n.º 1 
consiste no seguinte:

A contribuição a que se refere o n.º 1 
consiste em contribuições para a Empresa 
Comum BBI conforme previsto na 
cláusula 12, n.º 2, na cláusula 12, n.º 3, 
alínea b), e na cláusula 12, n.º 3, alínea 
c), dos Estatutos constantes do anexo.
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Or. en

Alteração 60
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuições em espécie de, pelo 
menos, de 1800 milhões de EUR durante o 
período definido no artigo 1.º por parte dos 
membros que não a União ou respetivas 
entidades constituintes, que consistem nos 
custos por estes incorridos na execução de 
atividades adicionais fora do âmbito do 
plano de trabalho da Empresa Comum BBI 
que contribuam para a realização dos 
objetivos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta BBI. Esses custos poderão ser 
suportados por outros programas de 
financiamento da União, em conformidade 
com as regras e procedimentos aplicáveis. 
Nesses casos, o financiamento da União 
não substitui as contribuições em espécie 
dos membros que não a União ou suas 
entidades constituintes.

(b) Os custos adicionais durante o período 
definido no artigo 1.º por parte dos 
membros que não a União ou respetivas 
entidades constituintes, que consistem nos 
custos por estes incorridos na execução de 
atividades adicionais fora do âmbito do 
plano de trabalho da Empresa Comum BBI 
que contribuam para a realização dos 
objetivos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta BBI, podem ser quantificados. 
Esses custos poderão ser suportados por 
outros programas de financiamento da 
União, em conformidade com as regras e 
procedimentos aplicáveis. Em todo o caso, 
esses custos não substituem as 
contribuições em espécie dos outros 
membros ou suas entidades constituintes.

Or. en

Alteração 61
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na cláusula 
12, n.º 3, alínea c), dos Estatutos constantes 
do anexo, os custos devem ser 

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na cláusula 
12, n.º 3, alínea c), dos Estatutos constantes 
do anexo, os custos devem ser 
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determinados de acordo com as práticas 
contabilísticas habituais das entidades em 
causa, as normas de contabilidade 
aplicáveis no país de estabelecimento de 
cada entidade e as Normas Internacionais 
de Contabilidade/Normas Internacionais de 
Relato Financeiro aplicáveis. Os custos 
devem ser certificados por um auditor 
externo independente nomeado pela 
entidade em causa. A valoração das 
contribuições é verificada pela Empresa 
Comum BBI. Caso subsistam dúvidas, 
podem ser objeto de auditoria pela 
Empresa Comum BBI.

determinados de acordo com as práticas 
contabilísticas habituais das entidades em 
causa, as normas de contabilidade 
aplicáveis no país de estabelecimento de 
cada entidade e as Normas Internacionais 
de Contabilidade/Normas Internacionais de 
Relato Financeiro aplicáveis. Os custos das 
contribuições a que se refere a cláusula 
12, n.º 3, alínea c) dos Estatutos devem 
ser certificados por um auditor externo 
independente nomeado pela entidade em 
causa. A valoração das contribuições é 
verificada pela Empresa Comum BBI. 
Caso subsistam dúvidas, podem ser objeto 
de auditoria pela Empresa Comum BBI. A 
entidade em causa deverá apresentar ao 
público em geral um relatório anual sobre 
as suas atividades adicionais.

Or. en

Justificação

Embora as atividades adicionais a empreender pelos membros privados constituam um 
complemento útil ao efeito de alavanca da ITC, não devem ser objeto de auditorias. As 
atividades adicionais devem ser devidamente planeadas e executadas, definidas 
inequivocamente como contribuições em espécie e comunicadas anualmente. No entanto, 
estas atividades não são cofinanciadas pela União, devendo, portanto, ficar isentas de 
qualquer controlo, exceto por parte da Empresa Conjunta.

Alteração 62
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Empresa Comum BBI aprova a sua 
regulamentação financeira específica nos 
termos do disposto no artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e do Regulamento (UE) n.º ... 
[Regulamento Delegado relativo ao 
regulamento financeiro-tipo aplicável às 
PPP].

Não obstante o artigo 12.º do presente 
regulamento, a Empresa Comum BBI 
aprova a sua regulamentação financeira 
específica nos termos do disposto no 
artigo 209.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 e do Regulamento 
(UE) n.º ... [Regulamento Delegado 
relativo ao regulamento financeiro-tipo 
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aplicável às PPP].

Or. en

Alteração 63
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O Conselho de Administração adota, em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Estatuto dos Funcionários, uma decisão 
baseada no artigo 2.º, n.º 1, do Estatuto dos 
Funcionários e no artigo 6.º do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes em que 
delega no Diretor Executivo os poderes de 
autoridade investida do poder de nomeação 
e em que define as condições em que essa 
delegação de poderes pode ser suspensa. O 
Diretor Executivo está autorizado a 
subdelegar os referidos poderes.

O Conselho de Administração adota, em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Estatuto dos Funcionários, uma decisão 
baseada no artigo 2.º, n.º 1, do Estatuto dos 
Funcionários e no artigo 6.º do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes em que 
delega no Diretor Executivo os poderes de 
autoridade investida do poder de nomeação 
e em que define as condições em que essa 
delegação de poderes pode ser suspensa. O 
Diretor Executivo está autorizado a 
subdelegar os referidos poderes. O Diretor 
Executivo informa, na próxima reunião 
do Conselho de Administração, sobre o 
exercício destas delegações ou 
subdelegações.

Or. fr

Justificação

Todas as delegações devem ser sujeitas a relatório de delegação.

Alteração 64
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se circunstâncias excecionais assim o O Conselho de Administração pode, 
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exigirem, o Conselho de Administração 
pode, mediante a adoção de uma decisão, 
suspender temporariamente a delegação de 
poderes da autoridade investida do poder 
de nomeação no Diretor Executivo e os 
poderes subdelegados por este último, 
passando a exercê-los ou delegando-os 
num dos seus membros ou num membro do 
pessoal da Empresa Comum que não seja o 
Diretor Executivo.

mediante uma decisão fundamentada, 
suspender temporariamente a delegação de 
poderes da autoridade investida do poder 
de nomeação no Diretor Executivo e os 
poderes subdelegados por este último, 
passando a exercê-los ou delegando-os 
num dos seus membros ou num membro do 
pessoal da Empresa Comum que não seja o 
Diretor Executivo.

Or. fr

Justificação

A suspensão ou a revogação de uma delegação deve poder ser feita a qualquer momento, sem 
necessidade de justificação de circunstâncias excecionais pelo Conselho de Administração.

Alteração 65
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União é aplicável à 
Empresa Comum BBI e ao seu pessoal.

O Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União é aplicável ao 
Diretor Executivo e aos membros do 
Conselho de Administração da Empresa 
Comum Bioindústrias.

Or. fr

Justificação

A suspensão ou a revogação de uma delegação deve poder ser feita a qualquer momento, sem 
necessidade de justificação de circunstâncias excecionais pelo Conselho de Administração.

Alteração 66
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Empresa Comum BBI 
deve indemnizar, de acordo com os 
princípios gerais comuns ao direito dos 
Estados-Membros, os danos causados pelo 
seu pessoal no desempenho das suas 
funções.

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Empresa Comum BBI 
deve indemnizar, de acordo com os 
princípios gerais comuns ao direito dos 
Estados-Membros, os danos causados pelo 
seu pessoal e pelos membros do Conselho 
de Administração no desempenho das suas 
funções.

Or. fr

Alteração 67
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em litígios respeitantes à reparação dos 
danos causados pelo pessoal da Empresa 
Comum BBI no exercício das suas 
funções;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Não há razão para derrogar o direito comum para este tipo de litígio

Alteração 68
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em todas as matérias não abrangidas 
pelo presente regulamento ou por outros 
atos do direito da União, é aplicável o 

Suprimido
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direito do Estado onde está situada a sede 
da Empresa Comum BBI.

Or. fr

Justificação

Não há razão para derrogar o direito comum para os litígios, e convém deixar atuar as 
disposições contratuais

Alteração 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar da Empresa Comum BBI. A 
Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar da Empresa Comum BBI. A 
Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018. A 
avaliação intercalar da Empresa Comum 
Bioindústrias deve ser parte integrante da 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e ser elaborada em 
conjunto com a mesma.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete as alterações efetuadas ao artigo 26.º do Regulamento Horizonte 
2020, em que se refere claramente que as ITC fazem parte e são objeto da avaliação 
intercalar do Horizonte 2020.

Alteração 70
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar da Empresa Comum BBI. A 
Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar da Empresa Comum BBI. A 
Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018. A 
avaliação intercalar da Empresa Comum 
BBI deve ser parte integrante da 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e ser apresentada em 
conjunto com a mesma.

Or. es

Alteração 71
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O orçamento da Empresa Comum 
Bioindústrias pode ser sujeito a exame no 
decurso da revisão intercalar.

Or. en

Justificação

Consoante o resultado da avaliação intercalar, e tendo devidamente em conta todos os outros 
fatores relevantes, a possibilidade de uma adaptação do orçamento das Bioindústrias deveria 
ser incluída no ato de base das Bioindústrias. De uma forma geral, uma referência a 
eventuais revisões orçamentais durante a revisão intercalar devem também ser incluídas nos 
atos de base das demais empresas comuns.

Alteração 72
Josefa Andrés Barea
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O orçamento da Empresa Comum 
BBI pode ser objeto de revisão durante a 
avaliação intercalar.

Or. es

Alteração 73
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode elaborar um 
relatório anual sobre o progresso das 
atividades de investigação e 
desenvolvimento da Empresa Comum 
BBI.

Or. es

Alteração 74
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum BBI faz parte da quitação dada à 
Comissão pelo Parlamento Europeu, sob 
recomendação do Conselho, de acordo com
o procedimento previsto no artigo 319.º do 
Tratado.

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento da Empresa Comum
Bioindústrias é dada pelo Parlamento 
Europeu, sob recomendação do Conselho,
de acordo com um procedimento
comparável ao previsto no artigo 319.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e nos artigos 164.º a 166.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 



PE522.976v01-00 40/74 AM\1009063PT.doc

PT

do Parlamento Europeu e do Conselho, 
com base no relatório de auditoria do 
Tribunal de Contas Europeu.

Or. fr

Justificação

É importante que as empresas comuns sejam sujeitas aos controlos de auditoria do Tribunal 
de Contas Europeu e aos mesmos procedimentos de quitação que a Comissão Europeia, com 
um controlo orçamental e político do Parlamento Europeu.

Alteração 75
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do
orçamento no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum BBI faz parte da quitação dada à 
Comissão pelo Parlamento Europeu, sob 
recomendação do Conselho, de acordo com 
o procedimento previsto no artigo 319.º do 
Tratado.

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum BBI deve ser dada pelo 
Parlamento Europeu, sob recomendação do 
Conselho, antes de 15 de maio do ano 
n+2, de acordo com um procedimento 
comparável ao apresentado no artigo 319.º 
do TFUE e nos artigos 164.º-165.º do 
Regulamento n.º 966/2012 (UE/Euratom) 
e previsto na regulamentação financeira 
da Empresa Comum BBI.

Or. en

Alteração 76
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
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Em caso de recusa de quitação pelo 
Parlamento Europeu, o Diretor Executivo 
apresenta a sua demissão ao Conselho de 
Administração, que decide, em função das 
circunstâncias, quanto à decisão final a 
tomar.

Or. fr

Justificação

Para efeitos de credibilidade do processo de quitação, é importante que a recusa de quitação 
seja seguida de consequências, colocando-se nas mãos do Conselho de Administração o 
destino do Diretor Executivo. Este procedimento não é uma revogação, mas simplesmente a 
obrigação de o Diretor Executivo colocar a sua demissão nas mãos do Conselho de 
Administração, que deverá decidir quanto ao seu futuro.

Alteração 77
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os membros do pessoal da empresa 
comum, o Diretor Executivo e os 
membros do Conselho de Administração 
relevante, de imediato e sem que a sua 
responsabilidade possa ser posta em causa 
devido a esta revelação, devem denunciar 
as fraudes das quais possam tomar 
conhecimento no exercício das suas 
funções ou mandatos no OLAF. Caso não 
cumpram esta obrigação, tornam-se 
pessoalmente responsáveis pelas 
consequências da fraude da qual tiveram 
conhecimento e a qual não revelaram ao 
OLAF.

Or. fr

Justificação

O combate à fraude deve ser uma prioridade da União. Esta disposição de revelação que 
funciona já, pelo menos, num Estado-Membro, é um instrumento muito útil para a 
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consecução desse objetivo.

Alteração 78
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os membros do Conselho de 
Administração, o Comité Científico e o 
Diretor Executivo devem disponibilizar 
publicamente e manter atualizada uma 
declaração completa das atividades 
profissionais, dos interesses financeiros e 
dos conflitos de interesses. A declaração 
deve incluir as informações seguintes:
(a) A ocupação da pessoa e os conselhos e 
comités de empresas privadas, 
organizações não-governamentais e 
associações dos quais é membro;
(b) As participações em empresas ou 
parcerias onde existam potenciais 
implicações em matéria de política 
pública ou se essa participação conferir à 
pessoa uma influência significativa nessa 
empresa ou parceria;

Or. en

Alteração 79
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

 O Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020] é
aplicável às ações financiadas pela 

O Regulamento (UE) n.º [...], [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020] e 
as decisões da Comissão relevantes para a 
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Empresa Comum BBI. Nos termos do 
referido regulamento, a Empresa Comum 
BBI é considerada um organismo de 
financiamento e presta apoio financeiro a 
ações indiretas, conforme estabelecido na 
cláusula 1 dos Estatutos constantes do 
anexo.

respetiva aplicação são aplicáveis às ações 
indiretas financiadas pela Empresa Comum 
BBI. Nos termos do referido regulamento, 
a Empresa Comum BBI é considerada um 
organismo de financiamento e presta apoio 
financeiro a ações indiretas, conforme 
estabelecido na cláusula 1 dos Estatutos 
constantes do anexo.

Or. es

Alteração 80
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020] é 
aplicável às ações financiadas pela 
Empresa Comum BBI. Nos termos do 
referido regulamento, a Empresa Comum 
BBI é considerada um organismo de 
financiamento e presta apoio financeiro a 
ações indiretas, conforme estabelecido na 
cláusula 1 dos Estatutos constantes do 
anexo.

O Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020] e 
as decisões da Comissão relevantes para a 
respetiva aplicação são aplicáveis às ações 
indiretas financiadas pela Empresa 
Comum BBI. Nos termos do referido 
regulamento, a Empresa Comum BBI é 
considerada um organismo de 
financiamento e presta apoio financeiro a 
ações indiretas, conforme estabelecido na 
cláusula 1 dos Estatutos constantes do 
anexo.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que são aplicáveis não apenas as Regras de 
Participação, mas também os atos de execução associados, como as regras relativas aos 
procedimentos de apresentação, avaliação, seleção, atribuição e recurso. Nos termos do 
artigo 1.º, n.º 1, das Regras de Participação, estas regras são aplicáveis apenas às ações 
indiretas.

Alteração 81
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de ter em conta as necessidades 
operacionais específicas da Empresa 
Comum Bioindústrias, os planos de 
trabalho da Empresa Comum BBI podem 
estabelecer derrogações às Regras de 
participação relativas ao Horizonte 2020, 
para facilitar e incentivar a participação 
de tipos específicos de participantes, 
nomeadamente limitando a atribuição de 
financiamento às PME, às universidades, 
às organizações de investigação sem fins 
lucrativos, ao CCI e às organizações de 
interesse europeu.

Or. en

Alteração 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com os princípios da 
transparência e da não-discriminação 
previstos no artigo 60.º, n.º 1, e no artigo 
128.º, n.º 1, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 e no artigo 16.º do 
presente regulamento, os convites à 
apresentação de propostas organizados 
pela Empresa Conjunta BBI devem ser 
publicados no Portal de Participantes no 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Durante as negociações tripartidas do Programa-Quadro Horizonte 2020, as instituições 
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comprometeram-se a promover uma maior coerência de todas as possibilidades de convites 
financiados ao abrigo do Horizonte 2020. Para este efeito, a Comissão prometeu promover a 
publicação dos convites à apresentação de propostas organizados pelas ITC no Portal de 
Participantes no Programa-Quadro Horizonte 2020. Todos se comprometeram a seguir esta 
abordagem. Esta alteração visa tornar uma auto-obrigação num requisito legal, garantindo 
informação simples e acessível aos candidatos.

Alteração 83
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
A Comissão deve velar permanentemente 
pela coordenação das atividades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e da 
Empresa Comum BBI, identificando com 
regularidade possíveis 
complementaridades e sinergias e 
aplicando um processo de coordenação 
destinado a ajustar as prioridades em 
matéria de investigação abrangidas pela 
investigação em colaboração no âmbito 
do Programa-Quadro e as atividades 
abrangidas pela Empresa Comum BBI.

Or. es

Alteração 84
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 1 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Garantir a adoção de uma agenda 
estratégica de inovação que seja 
desenvolvida com o contributo de todos os 
parceiros, incluindo o setor privado, a 
comunidade científica, representantes dos 
Estados-Membros e organizações da 
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sociedade civil ativas neste domínio;

Or. en

Alteração 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 1 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Estabelecer e desenvolver uma 
cooperação estreita e a longo prazo entre a 
União, a indústria e outras partes 
interessadas;

(c) Estabelecer e desenvolver uma 
cooperação estreita e a longo prazo entre a 
União, a indústria, os círculos académicos, 
os organismos de investigação e outras 
partes interessadas, garantindo, 
simultaneamente, que a participação seja 
a mais abrangente possível em termos 
geográficos e em relação ao número de 
participantes;

Or. ro

Alteração 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 1 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Publicar informações sobre os 
projetos, incluindo o valor de cada um, os 
nomes dos participantes e o montante do 
financiamento da Empresa Comum BBI 
para cada participante;

Or. ro
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Alteração 87
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Após aceitação dos presentes Estatutos 
em declaração de apoio, o Consórcio de 
Bioindústrias (Bio-based Industries 
Consortium Aisbl) (seguidamente 
designado Consórcio BIC), uma associação 
sem fins lucrativos instituída ao abrigo do 
direito belga (número de registo: 0521-
857-822), com sede permanente em 
Bruxelas, Bélgica.

(b) Após aceitação dos presentes Estatutos 
em deliberação da instância responsável 
pela sua governação, o Consórcio de 
Bioindústrias (Bio-based Industries 
Consortium Aisbl) (seguidamente 
designado Consórcio BIC), uma associação 
sem fins lucrativos instituída ao abrigo do 
direito belga (número de registo: 0521-
857-822), com sede permanente em 
Bruxelas, Bélgica.

Or. fr

Alteração 88
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Desde que contribua para o 
financiamento referido na cláusula 12 com 
vista à realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI descritos no artigo 2.º do 
presente regulamento e que aceite os 
Estatutos da Empresa Comum BBI, 
qualquer entidade jurídica que apoie direta 
ou indiretamente a investigação e a 
inovação num Estado-Membro ou num 
país associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode solicitar a sua 
adesão como membro da Empresa Comum 
BBI.

1. Desde que contribua para o 
financiamento referido na cláusula 12 com 
vista à realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI descritos no artigo 2.º do 
presente regulamento e que aceite os 
Estatutos da Empresa Comum BBI, 
qualquer entidade jurídica que apoie direta 
ou indiretamente a investigação e a 
inovação num Estado-Membro ou num 
país associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode tornar-se membro da 
Empresa Comum BBI.

Or. en
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Alteração 89
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do 
requerente para a realização dos objetivos 
da Empresa Comum BBI. Decide então 
sobre o pedido de adesão.

Suprimido

Or. en

Alteração 90
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do requerente 
para a realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI. Decide então sobre o pedido 
de adesão.

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do requerente 
para a realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI. Decide então sobre o pedido 
de adesão. As regras relativas à aceitação 
de novos membros devem ser públicas e 
transparentes, não devem colocar 
obstáculos indevidos, e qualquer rejeição 
deve ser claramente justificada por escrito 
e disponibilizada ao candidato e ao Grupo 
de Representantes dos Estados.

Or. en
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Alteração 91
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do requerente 
para a realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI. Decide então sobre o pedido 
de adesão.

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do requerente 
para a realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI. Decide então sobre o pedido 
de adesão e notifica de imediato a sua 
decisão à Comissão que, em caso de 
acordo relativamente ao pedido, dispõe de 
direito de oposição à adesão, salvo para 
um Estado-Membro da União.

Or. fr

Alteração 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do requerente 
para a realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI. Decide então sobre o pedido 
de adesão.

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do requerente 
para a realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI. Decide então sobre o pedido 
de adesão no prazo de dois meses após a 
sua receção, justifica e publica a sua 
decisão.

Or. ro

Alteração 93
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do requerente 
para a realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI. Decide então sobre o pedido 
de adesão.

3. O Conselho de Administração aprecia o 
pedido tendo em conta a relevância e o 
potencial valor acrescentado do requerente 
para a realização dos objetivos da Empresa 
Comum BBI. Decide então sobre o pedido 
de adesão e apresenta uma justificação 
adequada em caso de rejeição.

Or. en

Alteração 94
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os membros têm a possibilidade 
de se retirar da Empresa Comum BBI. A 
retirada torna-se efetiva e irrevogável seis 
meses após notificação aos outros 
membros. A partir de então, o membro 
cessante fica livre de quaisquer obrigações, 
com exceção das aprovadas ou assumidas 
pela Empresa Comum BBI antes da sua 
retirada.

4. Todos os membros têm a possibilidade 
de se retirar da Empresa Comum BBI. A 
retirada torna-se efetiva e irrevogável seis 
meses após notificação aos outros 
membros. A partir de então, o membro 
cessante fica livre de quaisquer obrigações, 
com exceção das aprovadas ou assumidas 
pela Empresa Comum BBI antes da sua 
retirada. Em caso de retirada, é criada 
uma conta entre o membro que se retira e 
a Empresa Comum Bioindústrias para 
saldar as suas obrigações financeiras.

Or. fr

Alteração 95
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A qualidade de membro da Empresa 
Comum BBI não pode ser cedida a 
terceiros sem acordo prévio do Conselho 
de Administração.

5. A qualidade de membro da Empresa 
Comum BBI não pode ser cedida a 
terceiros sem acordo prévio do Conselho 
de Administração. Este acordo é 
notificado à Comissão, que dispõe de 
direito de oposição.

Or. fr

Alteração 96
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Grupo das Partes Interessadas.

Or. en

Alteração 97
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 5 – n.º 1 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Um representante do Grupo de 
Representantes dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 98
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 5 – n.º 1 – travessão 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Quatro do Comité Científico, dos quais 
pelo menos um de uma organização da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 99
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão detém 50% dos direitos de 
voto. Os votos da Comissão são 
indivisíveis. Cada membro privado tem 
direito a um mesmo número de votos. Os 
membros devem envidar todos os esforços 
para obter o consenso. Na ausência de 
consenso, o Conselho de Administração 
toma as suas decisões por maioria de, pelo 
menos, 75% dos votos, incluindo os votos 
dos membros não presentes.

1. Cada um dos representantes do 
Conselho de Administração tem direito a 
um voto. Os membros devem envidar todos 
os esforços para obter o consenso. Na 
ausência de consenso, o Conselho de 
Administração toma as suas decisões por 
maioria de, pelo menos, 75 % dos votos, 
incluindo os votos dos membros não 
presentes.

Or. en

Alteração 100
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O Presidente do Grupo de Representantes 
dos Estados tem direito a participar nas 

O Presidente do Grupo de Representantes 
dos Estados tem direito a participar nas 
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reuniões do Conselho de Administração na 
qualidade de observador.

reuniões do Conselho de Administração e 
nas respetivas deliberações, mas não tem 
direito de voto.

Or. en

Justificação

De acordo com o n.º 4, ponto 2, dos estatutos, tanto o Grupo de Representantes como o 
Comité Científico são órgãos consultivos da Empresa Comum Bioindústrias. Para 
desempenharem devidamente as suas funções, deve ser-lhes concedido o direito a participar 
nas reuniões do Conselho de Administração, assim como nas deliberações daí emanadas. 
Quem tem direito a fazer recomendações, deve ter também direito a pronunciar-se.

Alteração 101
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 6 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Presidente do Comité Científico tem 
direito a participar nas reuniões do 
Conselho de Administração e nas 
respetivas deliberações, mas não tem 
direito de voto.

Or. en

Alteração 102
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 6 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Presidente do Comité Científico tem 
direito a participar nas reuniões do 
Conselho de Administração e nas 
respetivas deliberações, mas não tem 
direito de voto.
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Or. en

Justificação

De acordo com o n.º 4, ponto 2, dos estatutos, tanto o Grupo de Representantes como o 
Comité Científico são órgãos consultivos da Empresa Comum Bioindústrias. Para 
desempenharem devidamente as suas funções, deve ser-lhes concedido o direito a participar 
nas reuniões do Conselho de Administração, assim como nas deliberações daí emanadas. 
Quem tem direito a fazer recomendações, deve ter também direito a pronunciar-se.

Alteração 103
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 6 – n.º 3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

 O Conselho de Administração aprova o 
seu regulamento interno.

O Conselho de Administração aprova o seu 
regulamento interno e disponibiliza-o ao 
público.

Or. en

Alteração 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve velar 
permanentemente pela coordenação das 
atividades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e da Empresa Comum 
Bioindústrias, identificando com 
regularidade possíveis 
complementaridades e sinergias, 
incluindo sobreposições convenientes, e 
implementando um processo de 
coordenação destinado a ajustar as 
prioridades em matéria de investigação 
abrangidas pela investigação em 
colaboração no âmbito do Programa-
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Quadro e as atividades abrangidas pela 
Empresa Comum Bioindústrias.

Or. en

Justificação

É urgente coordenar as atividades de investigação no âmbito do Programa-Quadro e as 
atividades desenvolvidas nas ITC, incluindo a gestão das sobreposições convenientes e das 
sinergias e complementaridades pretendidas. Como é natural, a Comissão estaria em 
melhores condições para executar essa tarefa, uma vez que o papel que desempenha na 
estrutura de governação das ITC (com 50 % dos votos) a dota dos meios suficientes para tal.

Alteração 105
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 7 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Nomear e demitir o Diretor Executivo, 
renovar o seu mandato e orientar e 
acompanhar o respetivo desempenho;

(f) Nomear o Diretor Executivo, 
exonerá-lo das suas funções, renovar o 
seu mandato e orientar e acompanhar o 
respetivo desempenho;

Or. fr

Alteração 106
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 7 – n.º 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Aprovar os convites à apresentação de 
propostas, bem como, quando adequado, 
as respetivas regras relativas aos 
procedimentos de apresentação, 
avaliação, seleção, atribuição e recurso;

(m) Aprovar os convites à apresentação de 
propostas;

Or. en
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Justificação

As regras relativas aos procedimentos de apresentação, avaliação, seleção, atribuição e 
recurso devem aplicar-se mutatis mutandis.

Alteração 107
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 7 – n.º 2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Aprovar a lista de ações selecionadas 
para financiamento;

(n) Aprovar a lista de ações selecionadas 
para financiamento com base na lista de 
classificação apresentada por um grupo 
de peritos independentes, em 
conformidade com o artigo 37.º das
Regras de Participação no Horizonte 
2020;

Or. en

Alteração 108
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 7 – n.º 2 – alínea o-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(o-A) Informar com regularidade o Grupo 
de Representantes dos Estados e o Comité 
Científico de todas as questões pertinentes 
para a sua função consultiva;

Or. en

Justificação

Para poderem cumprir as suas funções enquanto órgãos consultivos da Empresa Comum 
Bioindústrias, o Grupo de Representantes dos Estados e o Comité Científico devem receber 
informações adequadas sobre todas as questões pertinentes.
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Alteração 109
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 7 – n.º 2 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(t-A) Designar, com base num concurso 
público, o organismo de auditoria 
independente ao qual será confiada a 
apresentação do parecer previsto no 
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

Or. fr

Justificação

Cabe à instância deliberativa responsável pela aprovação das contas designar o organismo 
de auditoria independente ao qual será confiada a apresentação do parecer previsto no 
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Por motivos de transparência, propõe-se que essa designação seja feita com base 
num concurso público.

Alteração 110
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração de entre uma 
lista de candidatos proposta pela Comissão, 
na sequência de um processo de seleção 
aberto e transparente. A Comissão associa 
a representação dos outros membros da 
Empresa Comum BBI ao processo de 
seleção, conforme adequado.

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração de entre uma 
lista de candidatos proposta pela Comissão, 
na sequência de um processo de seleção 
aberto e transparente. A Comissão associa 
a representação dos outros membros da 
Empresa Comum BBI ao processo de 
seleção, conforme adequado. O 
Parlamento Europeu dispõe do direito de 
oposição.

Or. fr
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Alteração 111
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Diretor Executivo só pode ser 
demitido por decisão do Conselho de 
Administração sob proposta da Comissão 
em associação com os membros privados, 
conforme adequado.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 112
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O Diretor Executivo desempenha, em 
especial, as seguintes funções de forma 
independente:

4. O Diretor Executivo desempenha, em 
especial, as seguintes funções:

Or. fr

Alteração 113
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apresentar as contas anuais para 
aprovação do Conselho de Administração;

(c) Encerrar as contas anuais para as 
apresentar ao Conselho de Administração 
para aprovação;
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Or. fr

Alteração 114
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – n.º 4 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Elaborar, em cooperação com a 
Divisão de Comunicação da Empresa 
Comum Bioindústrias, um relatório anual 
sobre os progressos das atividades de 
investigação e desenvolvimento;

Or. en

Justificação

É aconselhável divulgar com regularidade mais informações facilmente acessíveis sobre os 
progressos e o desempenho da ITC, a fim de aumentar a sua visibilidade e dar a conhecer as 
suas realizações ao público em geral.

Alteração 115
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – n.º 4 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-A) Organizar o concurso público com 
base no qual o Conselho de 
Administração designará o organismo de 
auditoria independente ao qual será 
confiada a apresentação do parecer 
previsto no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. fr
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Alteração 116
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – n.º 4 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-A) Dar seguimento, atempadamente, a 
eventuais recomendações resultantes da 
avaliação intercalar da Empresa Comum 
Bioindústrias ou de qualquer outra 
avaliação relevante das atividades da 
Empresa Comum Bioindústrias;

Or. en

Alteração 117
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Gerir os convites à apresentação de 
propostas, conforme previsto no plano de 
trabalho anual, e administrar os acordos ou 
decisões, incluindo a sua coordenação;

(b) Gerir os convites à apresentação de 
propostas, incluindo a avaliação por um 
grupo de peritos independentes, conforme 
previsto no plano de trabalho anual, e 
administrar os acordos ou decisões, 
incluindo a sua coordenação;

Or. en

Alteração 118
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Supervisionar um sistema de 
informação e promoção para ampla 
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participação nas atividades da Empresa 
Comum, nomeadamente nos convites à 
apresentação de propostas, incluindo uma 
ligação ao sistema PCN.

Or. en

Alteração 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Científico é constituído, no 
máximo, por dez membros. O Comité 
elege um Presidente de entre os seus 
membros.

1. O Comité Científico é constituído por 28 
membros, um de cada Estado-Membro, 
nomeados por um período renovável de 
dois anos, em conformidade com o 
princípio da igualdade de géneros 
consagrado no artigo 16.º do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. O 
Comité Científico elege um Presidente de 
entre os seus membros.

Or. ro

Alteração 120
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Científico é constituído, no 
máximo, por dez membros. O Comité 
elege um Presidente de entre os seus 
membros.

1. O Comité Científico é constituído, no 
máximo, por dez membros. O Comité 
elege um Presidente de entre os seus 
membros e quatro representantes do 
Conselho de Administração, um dos 
quais, pelo menos, deve ser de uma 
organização da sociedade civil.

Or. en
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Alteração 121
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros devem constituir uma 
representação equilibrada de peritos de 
craveira mundial de instituições 
académicas, da indústria, de pequenas e 
médias empresas, de organizações não 
governamentais e de entidades reguladoras. 
Os membros do Comité Científico devem 
reunir, no seu conjunto, as competências e 
os conhecimentos científicos relativos a 
todo o domínio técnico necessários para a 
apresentação à Empresa Comum BBI de 
recomendações baseadas em dados 
científicos.

2. Os membros devem constituir uma 
representação equilibrada de peritos de 
craveira mundial de instituições 
académicas, da indústria, de pequenas e 
médias empresas, de organizações não 
governamentais e de entidades reguladoras. 
Os membros do Comité Científico devem 
reunir, no seu conjunto, as competências e 
os conhecimentos científicos relativos a 
todo o domínio técnico necessários para a 
apresentação à Empresa Comum BBI de 
recomendações baseadas em dados 
científicos. A sua composição deve refletir 
a igualdade de géneros em conformidade 
com o artigo 16.º do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 122
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros devem constituir uma 
representação equilibrada de peritos de 
craveira mundial de instituições 
académicas, da indústria, de pequenas e 
médias empresas, de organizações não 
governamentais e de entidades reguladoras. 
Os membros do Comité Científico devem 
reunir, no seu conjunto, as competências e 

2. Os membros devem constituir uma 
representação equilibrada de peritos de 
craveira mundial de instituições 
académicas, de organizações de 
investigação, de pequenas e médias 
empresas, de organizações não 
governamentais, de organizações da 
sociedade civil e de entidades reguladoras. 
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os conhecimentos científicos relativos a 
todo o domínio técnico necessários para a 
apresentação à Empresa Comum BBI de 
recomendações baseadas em dados 
científicos.

Os membros do Comité Científico devem 
reunir, no seu conjunto, as competências e 
os conhecimentos científicos relativos a 
todo o domínio técnico necessários para a 
apresentação à Empresa Comum BBI de 
recomendações baseadas em dados 
científicos.

Or. en

Alteração 123
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração define os 
critérios específicos e o processo de 
seleção para a composição do Comité 
Científico e nomeia os seus membros. O 
Conselho de Administração tem em conta 
os potenciais candidatos propostos pelo 
Grupo de Representantes dos Estados BBI.

3. O Conselho de Administração define os 
critérios específicos e o processo de 
seleção para a composição do Comité 
Científico e nomeia os seus membros com 
base nos potenciais candidatos propostos 
pelo Grupo de representantes dos Estados 
da BBI.

Or. en

Alteração 124
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 4 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Aconselhar sobre as prioridades da 
agenda estratégia de investigação;

Or. en
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Alteração 125
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aconselhar sobre as prioridades 
científicas a integrar nos planos de trabalho 
anuais;

(a) Aconselhar sobre as prioridades 
científicas a integrar nos planos de trabalho 
anuais, incluindo nos projetos de texto de 
convites à apresentação de propostas;

Or. en

Alteração 126
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité Científico reúne-se, pelo 
menos, uma vez por ano. As reuniões são 
convocadas pelo seu Presidente.

5. O Comité Científico reúne-se, pelo 
menos, duas vezes por ano. As reuniões 
são convocadas pelo seu Presidente.

Or. en

Alteração 127
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité Científico reúne-se, pelo 
menos, uma vez por ano. As reuniões são 
convocadas pelo seu Presidente.

5. O Comité Científico reúne-se, pelo 
menos, duas vezes por ano. As reuniões 
são convocadas pelo seu Presidente.

Or. en
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Alteração 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Comité Científico deve ser 
regularmente informado, particularmente 
sobre a participação em ações indiretas 
financiadas pela Empresa Comum 
Bioindústrias, sobre o resultado de cada 
convite à apresentação de propostas e a 
implementação do projeto, sobre as 
sinergias com outros programas 
relevantes da União, sobre a execução do 
orçamento da Empresa Comum 
Bioindústrias e sobre a difusão e 
exploração dos resultados da 
investigação.

Or. en

Alteração 129
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité Científico adota o seu próprio 
regulamento interno.

7. O Comité Científico adota o seu próprio 
regulamento interno e disponibiliza-o ao 
público.

Or. en

Alteração 130
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 11 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Representantes dos Estados 
reúne-se, pelo menos, uma vez por ano. As 
reuniões são convocadas pelo seu 
Presidente. O Diretor Executivo e o 
Presidente do Conselho de Administração, 
ou os respetivos representantes, assistem às 
reuniões.

2. O Grupo de Representantes dos Estados 
reúne-se, pelo menos, duas vezes por ano. 
As reuniões são convocadas pelo seu 
Presidente. O Diretor Executivo e o 
Presidente do Conselho de Administração, 
ou os respetivos representantes, assistem às 
reuniões.

Or. en

Alteração 131
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Representantes dos Estados 
reúne-se, pelo menos, uma vez por ano. As 
reuniões são convocadas pelo seu 
Presidente. O Diretor Executivo e o 
Presidente do Conselho de Administração, 
ou os respetivos representantes, assistem às 
reuniões.

2. O Grupo de Representantes dos Estados 
reúne-se, pelo menos, duas vezes por ano. 
As reuniões são convocadas pelo seu 
Presidente. O Diretor Executivo e o 
Presidente do Conselho de Administração, 
ou os respetivos representantes, assistem às 
reuniões.

Or. en

Alteração 132
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 11 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ligações com o Programa-Quadro 
Horizonte 2020;

(c) Conformidade com o Programa-
Quadro Horizonte 2020;

Or. en
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Alteração 133
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 11 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Planos de trabalho anuais; (d) Planos de trabalho anuais, incluindo os 
projetos de texto dos convites à 
apresentação de propostas;

Or. en

Alteração 134
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 11 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A pertinência de incluir uma dada 
prioridade de investigação abrangida pela 
Empresa Comum BBI nos convites 
regulares à apresentação de propostas do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, de 
modo a desenvolver novas sinergias com 
as atividades de investigação e inovação 
de importância estratégica;

Or. en

Alteração 135
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 11 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Grupo de Representantes dos Estados 
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deve ser regularmente informado, 
particularmente sobre a participação em 
ações indiretas financiadas pela Empresa 
Comum Bioindústrias, sobre o resultado 
de cada convite à apresentação de 
propostas e a implementação do projeto, 
sobre as sinergias com outros programas 
relevantes da União, sobre a execução do 
orçamento da Empresa Comum 
Bioindústrias e sobre a difusão e 
exploração dos resultados da 
investigação.

Or. en

Justificação

Para poder cumprir a sua função enquanto órgão consultivo da Empresa Comum 
Bioindústrias, o Grupo de Representantes dos Estados deve receber informações adequadas 
sobre todas as questões pertinentes.

Alteração 136
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Grupo de Representantes dos Estados 
aprova o seu próprio regulamento interno.

6. O Grupo de Representantes dos Estados 
aprova o seu próprio regulamento interno e 
disponibiliza-o ao público.

Or. en

Alteração 137
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso um membro da Empresa Comum 
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Bioindústrias não cumpra os 
compromissos respeitantes à contribuição 
financeira acordada, o Diretor Executivo 
notificá-lo-á por escrito e fixará um prazo 
razoável para a resolução desse 
incumprimento. Se a situação não for 
regularizada no prazo estabelecido, o 
Diretor Executivo convoca uma reunião 
do Conselho de Administração para 
decidir se o membro em falta deve ser 
excluído ou se devem ser adotadas outras 
medidas até que os referidos 
compromissos sejam respeitados. 
Qualquer membro que não respeite as 
suas obrigações pode, inicialmente, após 
ter sido ouvido e lhe ter sido proposto um 
procedimento de regularização, ver 
suspenso o seu direito de voto pelo 
Conselho de Administração.

Or. fr

Alteração 138
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Empresa Comum BBI apresenta 
anualmente um relatório à Comissão nos 
termos previstos no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º
966/2012.

3. A Empresa Comum BBI apresenta 
anualmente um relatório à Comissão e às 
autoridades orçamentais.

No prazo de dois meses a contar do final 
de cada ano fiscal, o Diretor Executivo 
apresenta as contas e balanço anuais do 
ano anterior ao Tribunal de Contas. O 
Tribunal de Contas pode realizar 
inspeções, incluindo verificações no local.

Or. en
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Alteração 139
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum BBI são 
examinadas por um organismo de auditoria 
independente, conforme previsto no 
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.

4. As contas da Empresa Comum BBI são 
examinadas pelo Tribunal de Contas no 
âmbito do procedimento de quitação. No 
seu trabalho, o Tribunal deve tomar em 
consideração o trabalho do organismo de 
auditoria independente ao qual será 
confiada a apresentação do parecer
previsto no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. fr

Alteração 140
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum BBI são 
examinadas por um organismo de 
auditoria independente, conforme previsto 
no artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.

4. As contas da Empresa Comum BBI são 
examinadas pelo Tribunal de Contas em 
conformidade com o artigo 287.º do 
Tratado.

Or. en

Alteração 141
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum BBI são 
examinadas por um organismo de 
auditoria independente, conforme previsto 
no artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.

4. As contas da Empresa Comum BBI são 
examinadas pelo Tribunal de Contas.

Or. en

Alteração 142
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As contas da Empresa Comum BBI não 
estão sujeitas a exame pelo Tribunal de 
Contas.

Suprimido

Or. en

Alteração 143
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As contas da Empresa Comum BBI não 
estão sujeitas a exame pelo Tribunal de 
Contas.

Suprimido

Or. en

Alteração 144
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As contas da Empresa Comum BBI não 
estão sujeitas a exame pelo Tribunal de 
Contas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 145
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Tribunal de Contas prepara um 
relatório anual específico sobre a 
Empresa Comum Bioindústrias.

Or. en

Alteração 146
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração da 
Empresa Comum BBI pode adotar regras 
para a prevenção e gestão de conflitos de 
interesses relativamente aos seus membros, 
órgãos e pessoal. Nessas regras, devem 
constar disposições que visem evitar 
situações de conflito de interesses para os 
representantes dos membros que servem no 
Conselho de Administração.

2. O Conselho de Administração da 
Empresa Comum BBI deve adotar regras 
para a prevenção e gestão de conflitos de 
interesses relativamente aos seus membros, 
órgãos e pessoal. Nessas regras, devem 
constar disposições que visem evitar 
situações de conflito de interesses para os 
representantes dos membros que servem no 
Conselho de Administração.

Or. en
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Alteração 147
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração da 
Empresa Comum BBI pode adotar regras 
para a prevenção e gestão de conflitos de 
interesses relativamente aos seus membros, 
órgãos e pessoal. Nessas regras, devem 
constar disposições que visem evitar 
situações de conflito de interesses para os 
representantes dos membros que servem no 
Conselho de Administração.

2. O Conselho de Administração da 
Empresa Comum BBI deve adotar regras 
para a prevenção e gestão de conflitos de 
interesses relativamente aos seus membros, 
órgãos e pessoal. Nessas regras, devem 
constar disposições que visem evitar 
situações de conflito de interesses para os 
representantes dos membros que servem no 
Conselho de Administração.

Or. fr

Alteração 148
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Empresa Comum BBI é dissolvida no 
termo do período referido no artigo 1.º do 
presente regulamento.

1. A Empresa Comum BBI é dissolvida no 
termo do período referido no artigo 1.º do 
presente regulamento ou caso se conclua 
que a empresa comum não cumpre os 
seus objetivos.

Or. en

Alteração 149
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 20 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Em caso de dissolução da Empresa 
Comum BBI, os seus ativos são utilizados 
para cobrir as suas responsabilidades e as 
despesas aferentes à sua dissolução. O 
eventual excedente é distribuído entre os 
membros existentes à data da dissolução, 
na proporção da sua contribuição 
financeira para a Empresa Comum BBI. O 
eventual excedente distribuído à União 
reverte para o orçamento da União.

4. Em caso de dissolução da Empresa 
Comum BBI, os seus ativos são utilizados 
para cobrir as suas responsabilidades e as 
despesas aferentes à sua dissolução. O 
eventual excedente é distribuído entre os 
membros existentes à data da dissolução, 
na proporção da sua contribuição 
financeira para a Empresa Comum BBI. O 
eventual excedente distribuído à União 
reverte para o programa específico de 
execução do Programa-Quadro Horizonte 
2020 no orçamento da União.

Or. fr


