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Alteração 17
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO CONSELHO REGULAMENTO DO CONSELHO
que altera o Regulamento (CE) 
n.º 219/2007 relativo à constituição de uma 
empresa comum para a realização do 
sistema europeu de gestão do tráfego aéreo 
de nova geração (SESAR), no respeitante à 
prorrogação do mandato da Empresa 
Comum até 2024

que altera o Regulamento (CE) 
n.º 219/2007 relativo à constituição de uma 
empresa comum para a realização do 
sistema europeu de gestão do tráfego aéreo 
de nova geração (SESAR), no respeitante à 
prorrogação do mandato da Empresa 
Comum até 2020

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Justificação

A vigência das ITC deve ser alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros 
programas-quadro. A redução do tempo de execução do SESAR permite ainda à Empresa 
Comum fazer face a uma redução orçamental sem necessidade de proceder a uma revisão 
das atividades já planeadas.

Alteração 18
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho4-A

(Horizonte 2020) visa obter um maior 
impacto na investigação e na inovação 
através da combinação do financiamento 
no âmbito do Horizonte 2020 com fundos 
do setor privado, no âmbito de parcerias 
público-privadas em domínios essenciais 
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em que as atividades de investigação e 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais abrangentes de 
competitividade da União, exercer um 
efeito de alavanca no investimento 
privado e ajudar a enfrentar os desafios 
societais. Estas parcerias devem basear-se 
num compromisso a longo prazo, 
incluindo uma contribuição equilibrada 
de todos os parceiros, responsabilizar-se 
pela consecução dos respetivos objetivos e 
estar em consonância com os objetivos 
estratégicos da União relacionados com a 
investigação, o desenvolvimento e a 
inovação. 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 domínios 
específicos dessas parcerias. 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.
_________________
4-A Regulamento (UE) n.º …/2013 do 
Parlamento e do Conselho, de … de 2013, 
que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação (2014-2020) e revoga a Decisão 
n.º 1982/2006/CE (JO L …)

Or. en

Justificação

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

Alteração 19
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Empresa Comum preenche os 
critérios aplicáveis às parcerias 
público-privadas instituídas ao abrigo da
Decisão (UE) n.º.../2013 do Conselho, de 
... de 2013, que estabelece o programa 
específico de execução do Horizonte 2020 
(2014-2020)16 («Programa Específico 
Horizonte 2020»).

(7) A Empresa Comum preenche os 
critérios aplicáveis às parcerias público-
privadas instituídas em conformidade com 
o Horizonte 2020 e com a Decisão (UE) 
n.º.../2013 do Conselho, de ... de 2013, que 
estabelece o programa específico de 
execução do Horizonte 2020 (2014-2020)16

(«Programa Específico Horizonte 2020») e, 
por conseguinte, deve ser conferido um 
maior apoio às empresas comuns 
estabelecidas ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE nas condições 
específicas da Decisão (UE) n.º […]/2013.

__________________ __________________
16 JO... [H2020 PE] 16 Decisão (UE) n.º .../2013 do Conselho, 

de ... de 2013, que estabelece o programa 
específico de execução do Horizonte 2020 
(2014-2020) (JO L…)

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 20
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Para aumentar a transparência e 
melhorar a gestão dos recursos 
atribuídos, a Comissão deve apresentar 
um plano de atividades plurianual para a 
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Empresa Comum ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho no início do novo quadro 
financeiro da União para o período 
2014-2020. Este plano de atividades 
plurianual revisto deve conter 
informações pormenorizadas sobre todas 
as atividades planeadas, o calendário e os 
custos da Empresa Comum até 2020 e 
posteriormente.

Or. en

Alteração 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A experiência adquirida com a 
Empresa Comum enquanto organismo da 
União, nos termos do artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/200218, mostra que o atual quadro 
de funcionamento é suficientemente 
flexível e adaptado às suas necessidades. A 
Empresa Comum deve funcionar em 
conformidade com o artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União19, que substituiu 
o artigo 185.º do Regulamento 
n.º 1605/2002, e adotar disposições 
financeiras que não devem divergir do 
Regulamento Financeiro-Quadro, salvo se 
as suas exigências específicas o 
impuserem e mediante acordo prévio da 
Comissão.

(11) A experiência adquirida com a 
Empresa Comum enquanto organismo da 
União, nos termos do artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/200218, mostra que o atual quadro 
de funcionamento é suficientemente 
flexível e adaptado às suas necessidades. A 
Empresa Comum deve funcionar em 
conformidade com o artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de outubro de 2012, relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União19, que substituiu 
o artigo 185.º do Regulamento 
n.º 1605/2002, e adotar disposições 
financeiras que não devem divergir do 
Regulamento Financeiro-Quadro.

__________________ __________________
18 JO L 248 de 19.6.2002, p. 1. 18 JO L 248 de 19.6.2002, p. 1.
19 JO L 298 de 26.10.12, p. 1-96. 19 JO L 298 de 26.10.12, p. 1-96.
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Or. ro

Alteração 22
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-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, 
as Empresas Comuns devem criar 
modelos de governação simples e evitar 
conjuntos de regras diferentes dos 
previstos no Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 23
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Sem prejuízo da avaliação 
intercalar referida no artigo 7.º e nos 
termos do artigo 32.º do Horizonte 2020, 
as iniciativas tecnológicas conjuntas, 
enquanto instrumentos de financiamento 
específicos do Horizonte 2020, devem ser 
sujeitas a uma avaliação intercalar 
exaustiva, que deve incluir, entre outros, 
uma análise do seu nível de abertura, 
transparência e eficiência.

Or. en
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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 32.º do Regulamento do Horizonte 2020.

Alteração 24
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) 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 União;

Or. en

Alteração 25
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-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 
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nacionais e regionais pertinentes, as 
regiões da UE devem ser incentivadas a 
contribuir de forma pró-ativa para as 
atividades da Empresa Comum, 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 do 
SESAR 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 26
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 13-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-D) Tendo em conta a importância da 
continuidade da inovação para a 
competitividade do setor europeu dos 
transportes e para o elevado número de 
iniciativas tecnológicas conjuntas neste 
domínio, as dotações atribuídas ao 
Desafio «Transportes inteligentes, 
ecológicos e integrados» no âmbito do 
pilar «Desafios Societais» do Horizonte 
2020 devem ser objeto de uma avaliação 
orçamental aprofundada e de um 
potencial aumento, nos termos da 



PE522.979v01-00 10/23 AM\1009067PT.doc

PT

avaliação intercalar referida no 
artigo 32.º do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Com três iniciativas tecnológicas conjuntas a receberem financiamento do Desafio relativo 
aos Transportes - a SESAR, a Clean Sky 2 e muito provavelmente a Shift2Rail - o orçamento 
deste desafio parece estar a ser sujeito a um esforço particularmente pesado, o que pode 
repercutir-se de forma negativa na investigação em colaboração neste domínio. Por 
conseguinte, o relator recomenda vivamente que o Desafio relativo aos Transportes seja alvo 
de uma revisão orçamental no âmbito da revisão intercalar.

Alteração 27
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A Empresa Comum cessa a sua atividade 
em 31 de dezembro de 2024.

A Empresa Comum cessa a sua atividade 
em 31 de dezembro de 2020.

Or. en

Justificação

A vigência das ITC deve ser alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros 
programas-quadro. A redução do tempo de execução do SESAR permite ainda à Empresa 
Comum fazer face a uma redução orçamental sem necessidade de proceder a uma revisão 
das atividades já planeadas.

Alteração 28
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 1-A (novo)



AM\1009067PT.doc 11/23 PE522.979v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1-A. É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 1.º-A
Âmbito das atividades
1. Por forma a cumprir as tarefas 
definidas no artigo 1.º, o programa de 
investigação SESAR pode financiar 
atividades de investigação e 
desenvolvimento abrangidas pelos níveis 
de preparação tecnológica 2 a 6.
2. Caso o programa de investigação 
SESAR preveja ações em matéria de 
inovação abrangidas pelos níveis de 
preparação tecnológica 7 a 8, as taxas de 
financiamento destinadas a ações 
indiretas serão reduzidas, em 
conformidade com o artigo 28.º das 
Regras de Participação.

Or. en

Justificação

Este artigo pretende clarificar o âmbito das atividades da Empresa Comum SESAR, 
especialmente no que diz respeito aos níveis de preparação tecnológica abrangidos pelo seu 
programa de investigação. As Regras de Participação também exigem que se leve em maior 
consideração o conceito de níveis de preparação tecnológica na determinação dos níveis de 
financiamento, que é retomado neste artigo relativamente às taxas de financiamento 
utilizadas nas ações indiretas.

Alteração 29
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 3 – alínea a)
COM(2013)0503
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A contribuição máxima da União para a 
cobertura dos custos a título do quadro 

A contribuição máxima da União para a 
cobertura dos custos a título do quadro 
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financeiro plurianual para 2014-2020 é de 
600 milhões de EUR10, incluindo a 
participação dos países EFTA, 
provenientes das dotações orçamentais 
atribuídas ao Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020).»;

financeiro plurianual para 2014-2020 é de 
600 milhões de EUR10, incluindo as 
participações dos Estados-Membros da 
Associação Europeia de Comércio Livre 
(EFTA), provenientes das dotações 
orçamentais atribuídas ao Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020).»;

A Comissão pode obstar à utilização da 
contribuição comunitária para fins que 
considere contrários aos princípios dos 
programas comunitários referidos no 
primeiro parágrafo ou no seu 
Regulamento Financeiro, ou que 
comprometam os interesses da União. Em 
caso de oposição da Comissão, a 
contribuição comunitária não pode ser 
utilizada pela empresa comum para esses 
fins.

__________________ __________________
10 Montante indicativo a preços correntes. 
Este montante dependerá do montante final 
acordado para a DG MOVE, destinado ao 
tema «Transportes inteligentes, ecológicos 
e integrados», que será aprovado pela 
autoridade orçamental na versão final da 
ficha financeira legislativa.

10 Montante indicativo a preços correntes. 
Este montante dependerá do montante final 
acordado para a DG MOVE, destinado ao 
tema «Transportes inteligentes, ecológicos 
e integrados», que será aprovado pela 
autoridade orçamental na versão final da 
ficha financeira legislativa.

Or. fr

Justificação

Precisão de caráter redaccional e adição do antigo parágrafo 3 que tinha desaparecido sem 
motivo.

Alteração 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A contribuição máxima da União para a 
cobertura dos custos a título do quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020 é de 
600 milhões de EUR21, incluindo a 
participação dos países EFTA, 
provenientes das dotações orçamentais 
atribuídas ao Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação (2014-2020).

A contribuição máxima da União para a 
cobertura dos custos a título do quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020 é de 
525 milhões de EUR21, incluindo a 
participação dos países EFTA, 
provenientes das dotações orçamentais 
atribuídas ao Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 

Inovação (2014-2020).
__________________ __________________
21 Montante indicativo a preços correntes. 
Este montante dependerá do montante final 
acordado para a DG MOVE, destinado ao 
tema «Transportes inteligentes, ecológicos 
e integrados», que será aprovado pela 
autoridade orçamental na versão final da 
ficha financeira legislativa.

21 Montante indicativo a preços correntes. 
Este montante dependerá do montante final 
acordado para a DG MOVE, destinado ao 
tema «Transportes inteligentes, ecológicos 
e integrados», que será aprovado pela 
autoridade orçamental na versão final da 
ficha financeira legislativa.

Or. en

Justificação

O orçamento da Empresa Comum SESAR deve ser reduzido em 12,5 % 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. O mesmo corte deve ser aplicado a outras ITC. Ao mesmo tempo, 
propõe-se uma redução de 4 anos na vigência do SESAR.

Alteração 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 4-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A regulamentação financeira aplicável à 
Empresa Comum é adotada pelo Conselho 
de Administração após consulta da 

A regulamentação financeira aplicável à 
Empresa Comum é adotada pelo Conselho 
de Administração após consulta da 
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Comissão. Só deve divergir do 
Regulamento Financeiro-Quadro se as 
exigências específicas de funcionamento 
da Empresa Comum o impuserem e 
mediante acordo prévio da Comissão.

Comissão. Não deve divergir do 
Regulamento Financeiro-Quadro.

Or. ro

Alteração 32
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 4-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

b) O n.º 2 é suprimido. b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

A empresa comum organiza livremente a 
sua estrutura própria de auditoria 
interna.

Or. fr

Alteração 33
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

De três em três anos a contar da data de 
início das atividades da Empresa Comum e 
seis meses após a dissolução desta, a 
Comissão procede a avaliações da 
aplicação do presente regulamento, dos 
resultados obtidos pela Empresa Comum e 
dos seus métodos de trabalho, bem como 
da situação financeira geral da Empresa 

1. A Comissão deve apresentar o plano de 
atividades plurianual revisto ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
início do novo quadro financeiro da 
União para o período 2014-2020.
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Comum. A Comissão apresenta os 
resultados destas avaliações ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

2. De dois em dois anos a contar da data de 
início das atividades da Empresa Comum e 
seis meses após a dissolução desta, a 
Comissão procede a avaliações da 
aplicação do presente regulamento, dos 
resultados obtidos pela Empresa Comum e 
dos seus métodos de trabalho, bem como 
da situação financeira geral da Empresa 
Comum. A Comissão apresenta os 
resultados destas avaliações ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 34
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

De três em três anos a contar da data de 
início das atividades da Empresa Comum e 
seis meses após a dissolução desta, a 
Comissão procede a avaliações da 
aplicação do presente regulamento, dos 
resultados obtidos pela Empresa Comum e 
dos seus métodos de trabalho, bem como 
da situação financeira geral da Empresa 
Comum. A Comissão apresenta os 
resultados destas avaliações ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

1. De três em três anos a contar da data de 
início das atividades da Empresa Comum e 
seis meses após a dissolução desta, a 
Comissão procede a avaliações da 
aplicação do presente regulamento, dos 
resultados obtidos pela Empresa Comum e 
dos seus métodos de trabalho, bem como 
da situação financeira geral da Empresa 
Comum. A Comissão apresenta os 
resultados destas avaliações ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. A avaliação de 
2017 da Empresa Comum SESAR deve 
ser parte integrante da avaliação 
intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e ser elaborada em 
conjunto com a mesma.

Or. en
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Justificação

A presente alteração reflete as alterações efetuadas ao artigo 32.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 35
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Ao artigo 7.º é aditado o seguinte número:
2. O orçamento da Empresa Comum pode 
estar sujeito a revisão no decurso da 
revisão intercalar.

Or. en

(Ver alteração 9.)

Justificação

Consoante o resultado da avaliação intercalar, e tendo devidamente em conta todos os outros 
fatores pertinentes, deve incluir-se no ato jurídico de base do SESAR a possibilidade de uma 
adaptação do orçamento desta empresa comum. De uma forma geral, a referência a uma 
eventual revisão orçamental durante a revisão intercalar deve também ser incluída nos atos 
de base das demais empresas comuns.

Alteração 36
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 7.º-A
1. 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. Nos termos do referido 
regulamento, a Empresa Comum é 
considerada um organismo de 
financiamento e presta apoio financeiro a 
ações indiretas, conforme estabelecido na 
cláusula 1 dos Estatutos constantes do 
anexo.
2. 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 19.º 
dos Estatutos, os convites à apresentação 
de propostas organizadas pela Empresa 
Comum devem ser publicados no portal 
com base na Web para os participantes no 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Esta alteração pretende clarificar que são aplicáveis as Regras de Participação no Horizonte 
2020, bem como os atos de execução. Durante o trílogo do Horizonte 2020, ficou acordado 
que se deveria promover uma maior coerência em termos de possibilidades de convites à 
apresentação de propostas financiadas ao abrigo do Horizonte 2020. Para o efeito, a 
Comissão prometeu promover a publicação dos convites à apresentação de propostas e dos 
convites à manifestação de interesse organizados pelas ITC no portal para os participantes 
no Horizonte 2020. Todos concordaram em seguir esta abordagem. Esta alteração destina-se 
a transformar uma obrigação assumida num requisito jurídico, garantindo aos candidatos 
informações simples e acessíveis.

Alteração 37
Silvia-Adriana Ţicău



PE522.979v01-00 18/23 AM\1009067PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mandato do diretor executivo em 
funções em 1 de janeiro de 2009 cessa o 
mais tardar em 31 de dezembro de 2016. 
No termo do referido mandato ou por 
ocasião da substituição do diretor 
executivo em funções em 1 de janeiro de 
2009, deve ser lançado um novo 
procedimento para a designação do diretor 
executivo, em conformidade com o 
artigo 7.º, n.º 2, do anexo do Regulamento 
(CE) n.º 219/2007.

O mandato do diretor executivo em 
funções em 1 de janeiro de 2009 cessa o 
mais tardar em 31 de dezembro de 2014. 
No termo do referido mandato ou por 
ocasião da substituição do diretor 
executivo em funções em 1 de janeiro de 
2009, deve ser lançado um novo 
procedimento para a designação do diretor 
executivo, em conformidade com o 
artigo 7.º, n.º 2, do anexo do Regulamento 
(CE) n.º 219/2007.

Or. ro

Alteração 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A qualidade de membro da Empresa 
Comum cessa em 31 de dezembro de 2016
para os membros que, a partir de 1 de 
janeiro de 2014, não contribuam em 
espécie ou em numerário para os custos do 
plano de atividades da Empresa Comum 
relacionados com o quadro financeiro da 
União para 2014-2020.

A qualidade de membro da Empresa 
Comum cessa em 31 de dezembro de 2014
para os membros que, a partir de 1 de 
janeiro de 2014, não contribuam em 
espécie ou em numerário para os custos do 
plano de atividades da Empresa Comum 
relacionados com o quadro financeiro da 
União para 2014-2020.

Or. ro

Alteração 39
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. É 
disponibilizado na sua versão 
consolidada, juntamente com o 
regulamento, que altera no prazo de três 
meses após a sua entrada em vigor.

Or. fr

Alteração 40
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 5 – n.º 1 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserida a seguinte alínea:
m-A) aprovar a lista de propostas 
selecionadas para financiamento com 
base na lista de classificação apresentada 
por um grupo de peritos independentes, 
em conformidade com o artigo 40.º das 
Regras de Participação no Horizonte 
2020;

Or. en

Alteração 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Administração reúne-se, O Conselho de Administração reúne-se, 
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pelo menos, três vezes por ano. As 
reuniões extraordinárias são convocadas a 
pedido de um terço dos seus membros, 
representando, pelo menos, 30 % dos 
direitos de voto, a pedido da Comissão ou 
do diretor executivo;

pelo menos, três vezes por ano. As 
reuniões extraordinárias são convocadas a 
pedido de um terço dos seus membros, 
representando, pelo menos, 30 % dos 
direitos de voto, a pedido da União ou do 
diretor executivo;

Or. ro

Alteração 42
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros da Empresa Comum ou do 
Conselho de Administração e o pessoal da 
Empresa Comum não estão autorizados a 
participar na preparação, na avaliação ou 
no processo de concessão de apoio 
financeiro da Empresa Comum, 
nomeadamente na sequência de 
concursos ou convites à apresentação de 
propostas, se forem proprietários, 
representarem ou tiverem celebrado 
acordos com organismos que sejam 
potenciais candidatos ou proponentes.

1. Mediante proposta do diretor executivo, 
o Conselho de Administração deve adotar 
regras para a prevenção e gestão de 
conflitos de interesse.

1-A. As regras referidas no n.º 1 devem, 
no mínimo:
a) estabelecer para os membros do 
Conselho de Administração, o diretor 
executivo, os membros da Empresa 
Comum e o pessoal da Agência a 
obrigação de fazer uma declaração de 
compromisso e declarar a ausência ou a 
presença de interesses que possam ser 
considerados prejudiciais à sua 
independência;
b) exigir que as declarações referidas na 
alínea a) sejam exatas e completas, sejam 
feitas por escrito aquando da entrada em 
funções das pessoas em questão, 
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renovadas em caso de mudança da sua 
situação pessoal;
c) incluir critérios claros e objetivos para 
a avaliação das declarações efetuadas nos 
termos da alínea a), assegurar a aplicação 
coerente desses critérios e prever a 
verificação de qualquer declaração 
relativamente à qual sejam levantadas 
dúvidas;
d) incluir um procedimento destinado a 
garantir que todos os indivíduos que 
sejam proprietários ou mantenham 
acordos de parceria com organismos 
potenciais candidatos aos concursos 
públicos ou representem esses 
organismos, ou relativamente aos quais 
tenha sido identificado qualquer outro 
conflito de interesses, não participem na 
preparação, na avaliação ou nos 
processos de adjudicação dos concursos 
públicos;
f) proporcionar formação voluntária 
sobre conflitos de interesses destinados ao 
diretor executivo, a todo o pessoal da 
Empresa Comum e aos membros do 
Conselho de Administração.

Or. en

Justificação

As sugestões originais do relator parecem desproporcionadas e foram alteradas em 
conformidade.

Alteração 43
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 7 – n.º 5 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. No artigo 7.º, n.º 5, é inserida a 
seguinte alínea:
h-A) Dar seguimento, atempadamente, a 
quaisquer recomendações decorrentes da 
avaliação intercalar da Empresa Comum 
ou de qualquer outra avaliação relevante 
das atividades do SESAR;

Or. en

Justificação

Para que as avaliações formalmente previstas surtam um impacto suficiente e para melhorar 
a gestão da qualidade da Empresa Comum, o diretor executivo deve assumir a 
responsabilidade de dar seguimento a quaisquer recomendações relevantes.

Alteração 44
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1 – ponto 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. O artigo 16.º, n.º 1, parte introdutória,
passa a ter a seguinte redação:

7. O artigo 16.º, n.º 1 passa a ter a seguinte 
redação:

Or. en

Alteração 45
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

A Empresa Comum elabora o seu plano de 
atividades com base no quadro financeiro a 

1. A Empresa Comum elabora o seu plano 
de atividades com base no quadro 
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que se refere o artigo 4.º, n.º 2, e nos 
princípios de boa gestão e 
responsabilidade, estabelecendo objetivos e 
marcos claros. O plano de atividades 
consiste:

financeiro a que se refere o artigo 4.º, n.º 2, 
e nos princípios de boa gestão e 
responsabilidade, estabelecendo objetivos e 
marcos claros. O plano de atividades 
consiste em:

a) um plano de atividades plurianual 
revisto dividido em períodos de vinte e 
quatro meses que descreva as atividades, o 
calendário e os custos da Empresa 
Comum até 2020 e posteriormente;
b) planos de atividades anuais 
estabelecidos anualmente, descrevendo as 
atividades, o calendário e os custos da 
Empresa Comum durante esse período.

Or. en


