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Alteração 33
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 34
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 da Comissão com as alterações 
nela introduzidas;

Or. fr

Alteração 35
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A resolução do Parlamento 
Europeu, de 3 de fevereiro de 2009, sobre 
uma Agenda para o futuro sustentável da 
aviação geral e de negócios6-A exorta a 
Comissão a reforçar o apoio à 
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investigação, ao desenvolvimento e à 
inovação no setor da aeronáutica, em 
particular por parte de PME que 
desenvolvam e construam aeronaves para 
a aviação geral e de negócios;
__________________
6-A JO C 67 E de 18.3.2010, p. 5.

Or. en

Alteração 36
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos da Decisão (UE) n.º 
[...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, que 
estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 (2014-2020), 
deve continuar a ser prestado apoio às 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
da Decisão (UE) n.º 1982/2006/CE, nas 
condições especificadas na Decisão (UE) 
n.º .../2013.

(5) Nos termos do Regulamento (UE) n.º 
.../2013 [Programa-Quadro Horizonte 
2020] e da Decisão (UE) n.º [...]/2013 do 
Conselho, de [...] de 2013, que estabelece o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 (2014-2020), deve 
continuar a ser prestado apoio às empresas 
comuns estabelecidas ao abrigo da Decisão 
(UE) n.º 1982/2006/CE, nas condições 
especificadas na Decisão (UE) n.º 
[...]/2013.

__________________ __________________
8 JO … [PE H2020] 8 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 37
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos da Decisão (UE) n.º 
[...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, que 
estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 (2014-2020)8, 
deve continuar a ser prestado apoio às 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
da Decisão (UE) n.º 1982/2006/CE, nas 
condições especificadas na Decisão (UE) 
n.º .../2013.

(5) Nos termos da Decisão (UE) n.º 
[...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, que 
estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 (2014-2020)8, 
pode continuar a ser prestado apoio às 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
da Decisão (UE) n.º 1982/2006/CE, nas 
condições especificadas na Decisão (UE) 
n.º .../2013.

__________________ __________________
8 JO … [PE H2020] 8 JO … [PE H2020]

Or. en

Alteração 38
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Empresa Comum Clean Sky, 
instituída pelo Regulamento (CE) n.º 
71/2008 do Conselho, de 20 de dezembro 
de 2007, relativo à constituição da empresa 
comum Clean Sky9, está a cumprir os seus 
objetivos de incentivo a novos trabalhos de 
investigação no âmbito de uma parceria 
público-privada que permite a cooperação 
a longo prazo entre as partes interessadas 
do setor aeronáutico europeu. As pequenas 
e médias empresas (PME) têm participado 
muito largamente na Empresa Comum 
Clean Sky, com cerca de 40 % do 
orçamento dos convites à apresentação de 

(6) A Empresa Comum Clean Sky, 
instituída pelo Regulamento (CE) n.º 
71/2008 do Conselho, de 20 de dezembro 
de 2007, relativo à constituição da empresa 
comum Clean Sky9, está a cumprir os seus 
objetivos de incentivo a novos trabalhos de 
investigação no âmbito de uma parceria 
público-privada que permite a cooperação 
a longo prazo entre as partes interessadas 
do setor aeronáutico europeu. As pequenas 
e médias empresas (PME) têm participado 
moderadamente na Empresa Comum 
Clean Sky, com cerca de 40 % do 
orçamento dos convites à apresentação de 
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propostas atribuídos a essas empresas. A 
avaliação intercalar10 da Empresa Comum 
Clean Sky demonstrou que esta tem sido 
bem-sucedida, tendo incentivado 
progressos no sentido da realização dos 
objetivos ambientais. Além disso, tem 
conseguido atrair uma ampla e variada 
participação de todas as principais 
indústrias da União e de um grande 
número de PME. Tem permitido novas 
colaborações e a participação de novas 
organizações. O seu domínio de 
investigação deve, por conseguinte, 
continuar a ser apoiado com vista a atingir 
os objetivos definidos no artigo 2.º do 
presente regulamento.

propostas atribuídos a essas empresas. A 
avaliação intercalar10 da Empresa Comum 
Clean Sky demonstrou que esta tem sido 
bem-sucedida, tendo incentivado 
progressos no sentido da realização dos 
objetivos ambientais. Tem permitido novas 
colaborações e a participação de novas 
organizações. O seu domínio de 
investigação deve, por conseguinte, 
continuar a ser apoiado com vista a atingir 
os objetivos definidos no artigo 2.º do 
presente regulamento.

__________________ __________________
9 JO L 30 de 4.2.2008, p. 1-20 9 JO L 30 de 4.2.2008, p. 1-20
10 SEC/2011/1072 final 10 SEC/2011/1072 final

Or. en

Justificação

Uma vez que, na sua maioria, a afetação orçamental não foi efetuada através de convites à 
apresentação de propostas, a participação, em termos absolutos, foi reduzida.

Alteração 39
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A continuação do apoio ao programa de 
investigação Clean Sky deve também ter 
em consideração a experiência adquirida 
com o funcionamento da Empresa Comum 
Clean Sky, incluindo os resultados da sua 
avaliação intercalar e as recomendações 
das partes interessadas11. Deve ser 
implementado utilizando uma estrutura 

(7) A continuação do apoio ao programa de 
investigação Clean Sky deve também ter 
em consideração a experiência adquirida 
com o funcionamento da Empresa Comum 
Clean Sky, incluindo os resultados da sua 
avaliação intercalar e as recomendações 
das partes interessadas11. Deve ser 
implementado de forma aberta e 



AM\1011983PT.doc 7/66 PE524.725v01-00

PT

mais adequada à finalidade e regras que 
promovam a eficiência e assegurem a 
simplificação. Para o efeito, a Empresa 
Comum Clean Sky 2 deve adotar 
regulamentação financeira adaptada às suas 
necessidades nos termos previstos no 
artigo 209.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 União12.

transparente, utilizando uma estrutura 
mais adequada à finalidade e regras que 
promovam a eficiência e assegurem a 
simplificação. Para o efeito, a Empresa 
Comum Clean Sky 2 deve adotar 
regulamentação financeira adaptada às suas 
necessidades nos termos previstos no 
artigo 209.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 União12.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 12 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Alteração 40
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para atingir os seus objetivos, a 
Empresa Comum 2 deve proporcionar 
apoio financeiro aos participantes, 
principalmente sob a forma de subvenções, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas abertos e concorrenciais.

(9) Para atingir os seus objetivos, a 
Empresa Comum Clean Sky 2 deve 
proporcionar apoio financeiro aos 
membros e aos participantes, 
principalmente sob a forma de subvenções, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas abertos e concorrenciais.

Or. en

Alteração 41
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) 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 Clean Sky
mais vasta.

(11) As suas contribuições relativas às 
atividades adicionais a empreender pelos 
membros privados, conforme especificado 
num plano de atividades adicionais, devem 
ser quantificadas, mas não contabilizadas 
como parte das contribuições para a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta Clean 
Sky.

Or. en

Alteração 42
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A participação em ações indiretas 
financiadas pela Empresa Comum Clean 
Sky deverá respeitar o disposto no 
Regulamento (UE) n.º.../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
de 2013, que estabelece as Regras de 
Participação e Difusão relativas ao 
Horizonte 2020 – Programa Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)13.

(12) A participação em ações indiretas 
financiadas pela Empresa Comum Clean 
Sky 2 deverá respeitar o disposto no 
Regulamento (UE) n.º.../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
de 2013, que estabelece as Regras de 
Participação e Difusão relativas ao 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)13. A 
estrutura contratual não deve ser 
diferente da do Horizonte 2020, 
evitando-se níveis contratuais adicionais,
suscetíveis de criar uma carga 
administrativa desnecessária para os 
participantes.

__________________ __________________
13 JO … [RdP H2020]. 13 JO … [RdP H2020].
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Or. en

Justificação

Os participantes entendem que a Iniciativa Clean Sky criou uma estrutura com três níveis de 
contratos, em vez dos dois níveis habituais no 7.º PQ.

Alteração 43
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A contribuição financeira da União 
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 966/20121414.

(13) A contribuição financeira da União 
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.osº1 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 966/20121414.

__________________ __________________
14 JO L 362 de 31.12.2012, p. 1. 14 JO L 362 de 31.12.2012, p. 1.

Or. en

Alteração 44
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O auditor interno da Comissão deve 
exercer em relação à Empresa Comum 
Clean Sky 2 as mesmas competências que 
exerce em relação à Comissão.

(16) O auditor interno da Comissão deve 
exercer em relação à Empresa Comum 
Clean Sky 2 as mesmas competências que 
exerce em relação à Comissão. O mesmo 
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se aplica ao Tribunal de Contas Europeu 
e ao Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 45
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) 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 Clean Sky 2 não 
devam ser sujeitas a exame pelo Tribunal 
de Contas.

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) 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 
deverão ser examinadas por um 
organismo de auditoria independente que 
deverá 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 Clean 
Sky 2 não devam ser sujeitas a exame pelo 
Tribunal de Contas.

(17) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º do TFUE, os organismos, 
serviços ou agências instituídos pela União
devem ser examinados pelo Tribunal de 
Contas que deverá 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 
Clean Sky 2 não devam ser sujeitas a 
exame pelo Tribunal de Contas.

Or. ro

Alteração 47
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) 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 

(17) 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 
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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 Clean Sky 2 não 
devam ser sujeitas a exame pelo Tribunal 
de Contas.

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. 
Não obstante este parecer, que não 
constitui uma auditoria, justifica-se que as 
contas da Empresa Comum Clean Sky 2 
sejam sujeitas a exame pelo Tribunal de 
Contas.

Or. fr

Justificação

Não se justifica que as contas da Empresa Comum Clean Sky 2 não sejam sujeitas ao exame 
do Tribunal de Contas. Mesmo que seja emitido por um organismo de auditoria 
independente, o parecer não constitui uma auditoria que permita a terceiros, entre os quais a 
União Europeia e o Parlamento Europeu, terem claras garantias de que as contas refletem de 
forma fiel a situação da empresa e que as operações subjacentes são legais e regulares.

Alteração 48
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) 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 

(17) 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 
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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 Clean Sky 2 não 
devam ser sujeitas a exame pelo Tribunal 
de Contas.

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.

Or. en

Alteração 49
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Até ao final de 2017, no âmbito da 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, as parcerias 
público-privadas existentes e novas, 
incluindo ITC, deverão ser objeto de uma 
avaliação aprofundada, incidindo, 
nomeadamente, sobre as suas abertura, 
transparência e eficácia.

Or. en

Alteração 50
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Tendo em vista o objetivo geral do 
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Horizonte 2020 de conseguir uma maior 
simplificação e harmonização da 
estrutura de financiamento da 
investigação e do desenvolvimento 
europeia, as empresas comuns devem 
evitar a criação de conjuntos de regras 
diferentes dos aplicáveis ao Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 51
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) A fim de ajudar a colmatar as 
disparidades ao nível da investigação e da 
inovação na Europa, devem ser 
desenvolvidas formas de 
complementaridade e estreitas sinergias 
com os Fundos Estruturais. Sempre que 
possível, será fomentada a 
interoperabilidade entre os dois 
instrumentos. 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 52
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de regulamento
Considerando 20-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-C) Devem ser tomadas medidas que 
promovam a participação de PME, 
universidades e centros de investigação. 
Neste contexto, devem ser identificados e 
eliminados os obstáculos que impeçam a 
participação de novos participantes no 
programa.

Or. en

Alteração 53
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

2. Contribuir para a realização dos 
objetivos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Clean Sky 2, em especial a fim 
de integrar, demonstrar e validar
tecnologias capazes de:

2. Contribuir para reduzir o impacto 
ambiental das tecnologias aeronáuticas e 
desenvolver uma indústria e uma cadeia 
de oferta fortes e globalmente 
competitivas no setor aeronáutico 
europeu.
Para atingir estes objetivos, há que 
acelerar o desenvolvimento de tecnologias 
de transporte aéreo mais limpas, de modo 
a assegurar uma implantação tão rápida 
quanto possível, e em particular, a 
integração, demonstração e validação de
tecnologias capazes de:

Or. en

Alteração 54
Jerzy Buzek
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Aumentar a segurança, reduzir o 
impacto ambiental e diminuir os custos de 
funcionamento das pequenas aeronaves.

Or. en

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, atribuídas à 
Empresa Comum Clean Sky 2 para cobrir 
as despesas administrativas e operacionais 
é de 1,8 mil 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), atribuídas à 
Empresa Comum Clean Sky 2 para cobrir 
as despesas administrativas e operacionais 
é de 1,8 mil 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
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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, atribuídas à 
Empresa Comum Clean Sky 2 para cobrir 
as despesas administrativas e operacionais 
é de 1,8 mil 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, atribuídas à 
Empresa Comum Clean Sky 2 para cobrir 
as despesas administrativas e operacionais 
é de 1,575 mil 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, n.os 1 a 4, 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. en

Justificação

O relator propõe um corte orçamental de 12, % na Empresa Comum Clean Sky 2 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 frágil 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. Propõe 
simultaneamente encurtar a vigência da CS2 em 4 anos, o que implica a elaboração de um 
novo orçamento no âmbito do próximo QFP após 2020.

Alteração 57
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuídas à 

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuídas à 



PE524.725v01-00 18/66 AM\1011983PT.doc

PT

Empresa Comum Clean Sky 2 para cobrir 
as despesas administrativas e operacionais 
é de 1,8 mil 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.

Empresa Comum Clean Sky 2 para cobrir 
as despesas administrativas e operacionais 
é de 0,6 mil 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. en

Justificação

A indústria aeronáutica europeia encontra-se em boa situação. A Airbus, o principal parceiro 
e beneficiário da Clean Sky, anunciou, em julho de 2013, (exposição de Bourget) que tinha 
carteiras de encomendas para os próximos sete anos, tendo encomendado mais de 
5 000 aviões. Deste então (exposição de Pequim), as carteiras de encomendas cresceram 
ainda mais. O setor deve assumir uma contribuição mais elevada para o financiamento da 
I&D neste domínio, enquanto os fundos públicos do Horizonte 2020 devem centrar-se em 
domínios nos quais seja impossível mobilizar fundos do setor privado.

Alteração 58
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 incluir os elementos enumerados no 
artigo 58.º, n.º 3, nos artigos 60.º e 61.º do 
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:

3. O acordo de delegação referido no n.º 2 
deve incluir os elementos enumerados no 
artigo 58.º, n.º 3, nos artigos 60.º, n.os 1 a 
4, e 61.º do 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:

Or. en
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Alteração 59
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

c) Indicadores de desempenho específicos 
relacionados com o funcionamento da 
Empresa Comum Clean Sky 2;

(c) Indicadores de desempenho específicos 
relacionados com o funcionamento da 
Empresa Comum Clean Sky 2, 
nomeadamente o seu contributo para a 
realização do objetivo do desafio societal 
«Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados» do Programa-Quadro 
Horizonte 2020;

Or. en

Alteração 60
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 acordos de subvenção 
e os respetivos parceiros, a introduzir 
atempadamente na base de dados global 
do Horizonte 2020 [ECORDA];

Or. en
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Alteração 61
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – 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 nas contribuições para a 
Empresa Comum Clean Sky 2, conforme 
estabelecido na cláusula 15, n.º 2 e n.° 3, 
alínea b), dos Estatutos constantes do 
anexo I.

Or. en

Alteração 62
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições para a Empresa Comum 
Clean Sky 2, conforme estabelecido na 
cláusula 15, n.º 2, e n.º 3, alínea b), dos 
Estatutos constante do anexo I;

Suprimido

Or. en

(Texto incluído na parte introdutória do artigo 4.º, n.º 2.)

Justificação

Devem ser contabilizadas como contribuições para a Empresa Comum apenas as 
contribuições para as despesas administrativas e operacionais correspondentes à 
participação dos membros do programa. As atividades adicionais exteriores ao âmbito do 
programa podem ser quantificadas para fins informativos, mas não devem contar para a 
equivalência com os fundos da UE.
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Alteração 63
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuições em espécie de, pelo 
menos, 990 milhões de EUR durante o 
período definido no artigo 1.º por parte 
dos membros que não a União ou 
respetivas entidades afiliadas, que 
consistem nos custos por estes incorridos 
na execução de atividades adicionais fora 
do âmbito do plano de trabalho da 
Empresa Comum Clean Sky 2 que 
contribuam para a realização dos 
objetivos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Clean Sky. Esses custos 
poderão ser suportados por outros 
programas de financiamento da União, 
em conformidade com as regras e os 
procedimentos aplicáveis. Nesses casos, o 
financiamento da União não substitui as 
contribuições em espécie dos outros 
membros ou suas entidades afiliadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuições em espécie de, pelo 
menos, 990 milhões de EUR durante o 
período definido no artigo 1.º por parte dos 
membros que não a União ou respetivas 
entidades afiliadas, que consistem nos 
custos por estes incorridos na execução de 

(b) Contribuições para as atividades 
adicionais de, pelo menos, 990 milhões de 
EUR durante o período definido no 
artigo 1.º por parte dos membros que não a 
União ou respetivas entidades afiliadas, 
que consistem nos custos por estes 
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atividades adicionais fora do âmbito do 
plano de trabalho da Empresa Comum 
Clean Sky 2 que contribuam para a 
realização dos objetivos da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Clean Sky. Esses 
custos poderão ser suportados por outros 
programas de financiamento da União, em 
conformidade com as regras e os 
procedimentos aplicáveis. Nesses casos, o 
financiamento da União não substitui as 
contribuições em espécie dos outros 
membros ou suas entidades afiliadas.

incorridos na execução de atividades 
adicionais fora do âmbito do plano de 
trabalho da Empresa Comum Clean Sky 2 
que contribuam para a realização dos 
objetivos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Clean Sky. Essas atividades
poderão ser complementadas por outros 
programas de financiamento da União, em 
conformidade com as regras e 
procedimentos aplicáveis. Nesses casos, o 
financiamento da União não substitui as 
atividades adicionais dos outros membros 
ou suas entidades afiliadas.

Or. en

Alteração 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

 Os custos mencionados na alínea b) não 
são elegíveis para apoio financeiro pela 
Empresa Comum Clean Sky 2. As 
atividades correspondentes devem ser 
estabelecidas num plano anual de 
atividades adicionais que deve indicar o 
valor estimado dessas contribuições.

Os custos mencionados na alínea b) não 
são elegíveis para apoio financeiro pela
Empresa Comum Clean Sky 2.

Or. en

Alteração 66
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os custos mencionados na alínea b) não 
são elegíveis para apoio financeiro pela 
Empresa Comum Clean Sky 2. As 
atividades correspondentes devem ser
estabelecidas num plano anual de 
atividades adicionais que deve indicar o 
valor estimado dessas contribuições.

Quaisquer custos incorridos durante o 
período previsto no artigo 1.º por 
membros que não a União, ou pelas suas 
entidades afiliadas, para executar 
atividades adicionais exteriores ao plano 
de trabalho da Empresa Comum Clean 
Sky 2 que contribuam para a realização 
dos objetivos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Clean Sky devem ser 
quantificados, mas não substituem as 
contribuições em espécie desses membros 
ou das suas entidades afiliadas. Esses 
custos não são elegíveis para apoio 
financeiro pela Empresa Comum Clean 
Sky 2. Esses custos poderão ser 
suportados por outros programas de 
financiamento da União, em 
conformidade com as regras e os 
procedimentos aplicáveis. As atividades 
correspondentes devem ser estabelecidas 
num plano anual de atividades adicionais 
que deve indicar o valor estimado dessas 
contribuições.

Or. en

Justificação

Devem ser contabilizadas como contribuições para a Empresa Comum apenas as 
contribuições para as despesas administrativas e operacionais correspondentes à 
participação dos membros do programa. As atividades adicionais exteriores ao âmbito do 
programa podem ser quantificadas para fins informativos, mas não devem contar para a 
equivalência com os fundos da UE.

Alteração 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os membros da Empresa Comum Clean 3. Os membros privados devem, sempre 
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Sky 2 que não a União devem comunicar 
anualmente, até 31 de janeiro, ao 
Conselho de Administração da Empresa 
Comum Clean Sky 2 o valor das 
contribuições referidas no n.º 2 
concedidas em cada um dos exercícios 
anteriores.

que necessário, atualizar e prestar 
informações sobre a declaração de 
atividades adicionais, o que deverá 
ocorrer pelo menos duas vezes durante a 
duração do Programa Clean Sky 2.

Or. en

Justificação

As atividades adicionais são especificadas na declaração da indústria entregue à Comissão 
Europeia em 28 de maio de 2013 e representam um compromisso político sem implicações 
contratuais. Da declaração constam também as modalidades de informação, atualização e 
revisão. As atividades fora do âmbito do plano de trabalho da Clean Sky 2 não estão sujeitas
à obrigação de prestar informações.

Alteração 68
Vittorio Prodi

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 
15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo I, os custos devem ser 
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 são 
certificados por um auditor externo 
independente nomeado pela entidade em 
causa. A valoração das contribuições deve 
ser verificada pela Empresa Comum Clean 
Sky 2. Caso subsistam dúvidas, podem ser 
objeto de auditoria pela Empresa Comum 
Clean Sky 2.

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na cláusula 
15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo I, os custos devem ser 
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. A valoração 
das contribuições deve ser verificada pela 
Empresa Comum Clean Sky 2. Os outros 
membros que não a União que se 
comprometam com contribuições 
adicionais voluntárias comunicarão 
informações atualizadas sobre a execução 
deste compromisso.

Or. en
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Alteração 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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 
15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo I, os custos devem ser 
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 são 
certificados por um auditor externo 
independente nomeado pela entidade em 
causa. A valoração das contribuições deve 
ser verificada pela Empresa Comum Clean 
Sky 2. Caso subsistam dúvidas, podem ser 
objeto de auditoria pela Empresa Comum 
Clean Sky 2.

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas na cláusula 15, n.º 3, alínea b), 
dos Estatutos constantes do anexo, os 
custos são 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. A valoração 
das contribuições deve ser verificada pela 
Empresa Comum Clean Sky 2. Os custos 
incorridos nas atividades adicionais não
podem ser objeto de auditoria pela 
Empresa Comum Clean Sky 2 ou por 
qualquer outro organismo da União.

Or. en

Justificação

As atividades adicionais sem cofinanciamento da União não devem ser objeto de auditoria.

Alteração 70
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 
15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na 
cláusula 15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
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constantes do anexo I, os custos devem ser 
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 são 
certificados por um auditor externo 
independente nomeado pela entidade em 
causa. A valoração das contribuições deve 
ser verificada pela Empresa Comum Clean 
Sky 2. Caso subsistam dúvidas, podem ser 
objeto de auditoria pela Empresa Comum 
Clean Sky 2.

constantes do anexo I, os custos devem ser 
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 referidas na cláusula 15, 
n.º 3, alínea b), dos Estatutos constantes 
do anexo I são certificados por um auditor 
externo independente nomeado pela 
entidade em causa. A valoração das 
contribuições deve ser verificada pela 
Empresa Comum Clean Sky 2. Caso 
subsistam dúvidas, podem ser objeto de 
auditoria pela Empresa Comum Clean Sky 
2. A entidade em causa deve apresentar 
anualmente um relatório sobre as suas 
atividades adicionais ao público em geral.

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. Por fim, há que 
cumprir o montante de 990 milhões de euros. No entanto, estas atividades não são 
cofinanciadas pela União, devendo, assim, ficar isentas de qualquer controlo, exceto por 
parte da Empresa Comum.

Alteração 71
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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 
15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo I, os custos devem ser 

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na 
cláusula 15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo I, 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 são 
certificados por um auditor externo 
independente nomeado pela entidade em 
causa. A valoração das contribuições deve 
ser verificada pela Empresa Comum Clean 
Sky 2. Caso subsistam dúvidas, podem ser 
objeto de auditoria pela Empresa Comum 
Clean Sky 2.

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 são 
certificados por um auditor externo 
independente nomeado pela entidade em 
causa. A valoração das contribuições deve 
ser verificada pela Empresa Comum Clean 
Sky 2. Caso subsistam dúvidas, podem ser 
objeto de auditoria pela Empresa Comum 
Clean Sky 2 e pelo Tribunal de Contas.

Or. en

Alteração 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode pôr termo, reduzir 
proporcionalmente ou suspender a 
contribuição financeira da União para a 
Empresa Comum Clean Sky 2, ou ativar o 
procedimento de dissolução referido na 
cláusula 24, n.º 2, dos Estatutos 
constantes do anexo I, caso esses 
membros, ou as suas entidades afiliadas, 
não contribuam, ou contribuam apenas 
parcial ou tardiamente, no que diz 
respeito às contribuições referidas no 
n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

As atividades adicionais não devem servir de base a quaisquer sanções financeiras da 
Comissão Europeia.
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Alteração 73
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode pôr termo, reduzir 
proporcionalmente ou suspender a 
contribuição financeira da União para a 
Empresa Comum Clean Sky 2, ou ativar o 
procedimento de dissolução referido na 
cláusula 24, n.º 2, dos Estatutos constantes 
do anexo I, caso esses membros, ou as suas 
entidades afiliadas, não contribuam, ou 
contribuam apenas parcial ou tardiamente, 
no que diz respeito às contribuições 
referidas no n.º 2.

5. A Comissão deve pôr termo, reduzir 
proporcionalmente ou suspender a 
contribuição financeira da União para a 
Empresa Comum Clean Sky 2, ou ativar o 
procedimento de dissolução referido na 
cláusula 24, n.º 2, dos Estatutos constantes 
do anexo I, caso os objetivos do 
financiamento não sejam atingidos pela 
Empresa Comum e esses membros, ou as 
suas entidades afiliadas, não contribuam, 
ou contribuam apenas parcial ou 
tardiamente, no que diz respeito às 
contribuições referidas no n.º 2.

Or. en

Alteração 74
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 A Empresa Comum Clean Sky 2 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].

Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º do 
presente regulamento, a Empresa Comum 
Clean Sky 2 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].

Or. en
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Alteração 75
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.° 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 esses poderes. O Diretor 
Executivo presta informações, na reunião 
seguinte do Conselho de Administração, 
sobre o exercício dessas delegações ou 
subdelegações.

Or. fr

Alteração 76
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

Se circunstâncias excecionais assim o 
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 

O Conselho de Administração pode, 
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 
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pessoal da Empresa Comum que não seja o 
Diretor Executivo.

Diretor Executivo.

Or. fr

Justificação

A suspensão ou revogação de uma delegação deve poder fazer-se em qualquer momento, sem 
que o Conselho de Administração tenha de a justificar com circunstâncias excecionais.

Alteração 77
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades das Comunidades Europeias é 
aplicável à Empresa Comum Clean Sky 2 e 
ao seu pessoal.

O Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades das Comunidades Europeias é 
aplicável ao Diretor Executivo e aos 
membros do Conselho de Administração 
da Empresa Comum Clean Sky 2.

Or. fr

Justificação

Os privilégios e as imunidades da União Europeia não devem ser concedidos ao conjunto dos 
funcionários, mas às pessoas cujas responsabilidades o justifiquem.

Alteração 78
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, cabe à Empresa Comum 
Clean Sky 2 reparar, de acordo com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, os danos causados pelo 

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, cabe à Empresa Comum 
Clean Sky 2 reparar, de acordo com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, os danos causados pelo 
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seu pessoal no exercício das suas funções. seu pessoal e pelos membros do Conselho 
de Administração no exercício das suas 
funções.

Or. fr

Alteração 79
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 Clean Sky 2 no 
exercício das suas funções;

Suprimido

Or. fr

Alteração 80
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 
direito do Estado onde está situada a sede 
da Empresa Comum Clean Sky 2.

Suprimido

Or. fr

Alteração 81
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE
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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 Clean Sky 
2. 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 julho de 
2017, a uma avaliação intercalar da 
Empresa Comum Clean Sky 2. A 
Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de janeiro de 2018.

Or. en

Alteração 82
Silvia-Adriana Ţicău

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 Clean Sky 
2. 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 30 de junho de 
2017, a uma avaliação intercalar da 
Empresa Comum Clean Sky 2. A 
Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 31 de dezembro de 2017.

Or. ro

Alteração 83
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 

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento da Empresa Comum Clean Sky 
2 é dada pelo Parlamento Europeu, sob 
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Comum Clean Sky 2 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.

recomendação do Conselho, de acordo 
com um procedimento semelhante 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 do
Parlamento Europeu e do Conselho, e com 
base no relatório de auditoria do Tribunal 
de Contas Europeu.

Or. fr

Justificação

Importa que as empresas comuns sejam sujeitas aos controlos de auditoria do Tribunal de 
Contas Europeu e aos mesmos procedimentos de quitação aplicáveis à Comissão Europeia, 
sob o controlo orçamental e político do Parlamento Europeu.

Alteração 84
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 Clean Sky 2 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 Clean Sky 2 é dada pelo 
Parlamento Europeu, com base na
recomendação do Conselho, até 15 de 
maio do ano n+2, de acordo com um
procedimento semelhante ao descrito no 
artigo 319.º do TFUE e nos artigos 164.º e 
165.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, e previsto pelas regras 
financeiras da Empresa Comum Clean 
Sky 2.

Or. en

Alteração 85
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de recusa de quitação por 
parte do Parlamento Europeu, o Diretor 
Executivo apresenta a sua demissão ao 
Conselho de Administração, que pondera 
a decisão final a tomar em função das 
circunstâncias.

Or. fr

Justificação

Em nome da credibilidade do processo de quitação, importa que a recusa da quitação tenha 
consequências, cabendo ao Conselho de Administração tomar a decisão final sobre a 
demissão do Diretor Executivo. Este procedimento não constitui uma revogação, impondo 
apenas ao Diretor Executivo a obrigação de apresentar a sua demissão junto do Conselho de 
Administração, que deverá ponderar o seguimento a dar ao processo.

Alteração 86
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 
devem denunciar junto do OLAF, sem 
demora e sem que lhes sejam imputadas 
responsabilidades por essa denúncia, as 
fraudes de que tenham tido conhecimento 
no exercício das suas funções ou 
mandatos. Caso não cumpram esta 
obrigação, tornam-se pessoalmente 
responsáveis pelas consequências das 
fraudes de que tiveram conhecimento e 
que não denunciaram ao OLAF.
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Or. fr

Justificação

O combate à fraude deve ser uma das prioridades da União. Este mecanismo de denúncia, já 
em vigor em pelo menos um Estado-Membro, é um instrumento muito útil para a consecução 
desse objetivo.

Alteração 87
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os membros do Conselho de 
Administração, dos Comités Diretores e 
do Comité Científico e o Diretor 
Executivo devem disponibilizar 
publicamente e manter atualizada uma 
declaração completa das suas atividades 
profissionais, dos seus interesses 
financeiros e dos seus conflitos de 
interesses. As declarações incluem as 
seguintes informações:
(a) A profissão da pessoa em causa e a 
sua eventual qualidade de membro de 
conselhos de administração ou comités de 
empresas privadas, organizações não
governamentais e associações;
(b) Participações em sociedades ou 
parcerias com potenciais implicações em 
políticas públicas ou que confiram à 
pessoa em causa uma influência 
significativa sobre os assuntos dessas 
sociedades ou parcerias;

Or. en

Alteração 88
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com os princípios da 
transparência e da não discriminação 
enunciados nos artigos 35.º, 60.º, n.º 1, e 
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 e os convites à 
manifestação de interesse organizados 
pela Empresa Comum Clean Sky 2 são 
publicados no Portal dos Participantes no 
Horizonte 2020 na Internet.

Or. en

Justificação

Durante as negociações trilaterais do Programa-Quadro Horizonte 2020, as instituições 
acordaram promover uma maior coerência de todas as possibilidades de concurso 
financiadas ao abrigo do Horizonte 2020. Nesse sentido, a Comissão comprometeu-se a 
promover a publicação dos convites à apresentação de propostas e dos convites à 
manifestação de interesse organizados pelas ITC no Portal dos Participantes no Horizonte 
2020. Todos os intervenientes aceitaram adotar esta abordagem. Esta alteração visa tornar 
uma obrigação assumida por iniciativa própria num requisito jurídico, garantindo uma 
informação simples e acessível aos proponentes.

Alteração 89
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A concessão da isenção de cumprimento 
das regras de participação em matéria de 
elegibilidade do financiamento a uma 
única entidade deve ser aplicada a título 
excecional.
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Or. en

Justificação

De acordo com a atual proposta, apenas 30 % do orçamento seria afetado através de 
convites à apresentação de propostas abertos e concorrenciais, sendo as restantes verbas 
previamente repartidas pelos membros e parceiros da Empresa Comum Clean Sky. Se os 
fundos afetados mediante convites corresponderem todos a contratos únicos celebrados com 
empresas individuais, estaremos, efetivamente, perante um processo de contratação com 
entidades privadas lançado pelos membros da Empresa Comum Clean Sky com fundos 
públicos. A isenção de colaboração europeia em matéria de investigação deve aplicar-se 
apenas a casos excecionais.

Alteração 90
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Eventuais dotações não utilizadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 71/2008
são transferidas para a Empresa Comum 
Clean Sky 2.

5. Apenas as dotações indispensáveis para 
cobrir as despesas administrativas 
decorrentes dos convites à apresentação 
de propostas no âmbito da Empresa 
Comum IMI (IMI-1) são transferidas das 
dotações não utilizadas ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 71/2008 para a 
Empresa Comum Clean Sky 2.

Or. en

Alteração 91
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Associado»: uma entidade jurídica 
selecionada nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 71/2008, que tenha aceite os 
presentes Estatutos mediante a assinatura 

a) «Associado»: uma entidade jurídica 
selecionada nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 71/2008, que tenha aceite os 
presentes Estatutos mediante uma 
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de uma declaração de apoio e cuja adesão 
termina logo que estejam concluídas as 
ações iniciadas ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 71/2008 em que participa ou, o 
mais tardar, até 31 de dezembro de 2017;

deliberação da instância responsável pela 
sua governação e cuja adesão termina logo 
que estejam concluídas as ações iniciadas 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 71/2008 em que participa ou, o mais 
tardar, até 31 de dezembro de 2017;

Or. fr

Justificação

Não basta uma simples declaração para aderir a regras estatutárias.

Alteração 92
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Parceiro Principal»: uma entidade 
jurídica que participa numa ITD ou IADP 
ou em Atividades Transversais, que tenha 
sido selecionada na sequência de um 
convite à apresentação de propostas 
conforme estabelecido na cláusula 4, n.º 2, 
e tenha aceite os presentes Estatutos 
mediante a assinatura de uma declaração 
de apoio;

b) «Parceiro Principal»: uma entidade 
jurídica que participa numa ITD ou IADP 
ou em Atividades Transversais, que tenha 
sido selecionada na sequência de um 
convite à apresentação de propostas 
conforme estabelecido na cláusula 4, n.º 2, 
e tenha aceite os presentes Estatutos 
mediante uma deliberação da instância 
responsável pela sua governação;

Or. fr

Justificação

Não basta uma simples declaração para aderir a regras estatutárias.

Alteração 93
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Centrar os esforços no âmbito dos ITD, 
IADP e Atividades Transversais em 
prestações concretas fundamentais que 
possam contribuir para o cumprimento dos
objetivos ambientais e de competitividade 
da União;

c) Centrar os esforços no âmbito dos ITD, 
IADP e Atividades Transversais em 
prestações concretas fundamentais que 
possam contribuir para o cumprimento dos 
objetivos da União definidos no Livro 
Branco de 2011;

Or. en

Alteração 94
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Promover a participação das PME nas 
suas atividades, em consonância com os 
objetivos do Sétimo Programa-Quadro e do 
Programa-Quadro Horizonte 2020;

(i) Promover a participação das PME nas 
suas atividades, em consonância com os 
objetivos do Sétimo Programa-Quadro e do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
nomeadamente dedicando pelo menos 
20 % da contribuição da UE para a 
Empresa Comum Clean Sky 2 às PME 
participantes;

Or. en

Alteração 95
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Promover a participação das PME nas 
suas atividades, em consonância com os 
objetivos do Sétimo Programa-Quadro e do 

i) Assegurar a participação das PME nas 
suas atividades, em consonância com os 
objetivos do Sétimo Programa-Quadro e do 
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Programa-Quadro Horizonte 2020; Programa-Quadro Horizonte 2020;

Or. en

Alteração 96
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Estabelecer contactos de ligação com 
um vasto conjunto de partes interessadas, 
tais como organizações de investigação, 
universidades e organizações da 
sociedade civil

Or. en

Alteração 97
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Após aceitação dos presentes Estatutos 
em declaração de apoio, os Líderes e os 
Associados, conforme enumerados no 
anexo II do presente regulamento, bem 
como os Parceiros Principais a selecionar 
de acordo com o estabelecido no artigo 4.º, 
n.º 2.

(b) Após aceitação dos presentes Estatutos 
mediante uma deliberação da instância 
responsável pela sua governação, os 
Líderes e os Associados, conforme 
enumerados no anexo II do presente 
regulamento, bem como os Parceiros 
Principais a selecionar de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º, n.º 2.

Or. fr
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Alteração 98
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Desde que contribua para o 
financiamento referido na cláusula 15 para 
a realização dos objetivos da Empresa 
Comum Clean Sky 2 descritos no artigo 2.º 
do presente regulamento e aceite os 
Estatutos da Empresa Comum Clean Sky 2, 
qualquer entidade jurídica estabelecida 
num Estado-Membro ou num país 
associado ao Programa-Quadro Horizonte 
2020 pode solicitar a sua adesão como 
Parceiro Principal da Empresa Comum 
Clean Sky 2, de acordo com o disposto no 
n.º 2.

1. Desde que contribua para o 
financiamento referido na cláusula 15 para 
a realização dos objetivos da Empresa 
Comum Clean Sky 2 descritos no artigo 2.º 
do presente regulamento e aceite os 
Estatutos da Empresa Comum Clean Sky 2, 
qualquer entidade jurídica estabelecida 
num Estado-Membro ou num país 
associado ao Programa-Quadro Horizonte 
2020 pode solicitar a sua adesão como 
Líder, Associado ou Parceiro Principal da 
Empresa Comum Clean Sky 2, de acordo 
com o disposto no n.º 2.

Or. en

Alteração 99
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Parceiros Principais da Empresa 
Comum Clean Sky 2 e respetivas 
entidades afiliadas são selecionados 
mediante um convite à apresentação de 
propostas aberto, não discriminatório e 
concorrencial e sujeitos a uma avaliação 
independente. Os convites têm em vista 
satisfazer a necessidade de capacidades
fundamentais para a execução do 
programa. Estas são publicadas no sítio 
Web da Empresa Comum Clean Sky e 

2. Os Associados, Parceiros ou Parceiros 
Principais da Empresa Comum Clean Sky 
2 são selecionados mediante um convite à 
apresentação de propostas aberto, não 
discriminatório e concorrencial e sujeitos a 
uma avaliação independente. Os convites 
têm em vista satisfazer a necessidade de 
capacidades fundamentais para a execução 
do programa. Estas são publicadas no sítio 
Web da Empresa Comum Clean Sky e 
comunicadas através do Grupo de 
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comunicadas através do Grupo de 
Representantes dos Estados-Membros e de 
outros canais, a fim de garantir a mais 
ampla participação possível.

Representantes dos Estados-Membros e de 
outros canais, a fim de garantir a mais 
ampla participação possível. A 
fundamentação e os resultados da 
avaliação são publicados no sítio Web da 
Empresa Comum Clean Sky.

Or. en

Alteração 100
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Todos os membros têm a possibilidade 
de se retirar da Empresa Comum Clean 
Sky 2. 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 Clean 
Sky 2 antes da sua retirada.

3. Todos os membros têm a possibilidade 
de se retirar da Empresa Comum Clean 
Sky 2. 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 Clean 
Sky 2 antes da sua retirada. Em caso de 
retirada, é criada uma conta entre o 
membro que se retira e a Empresa 
Comum Clean Sky 2 para liquidar as 
suas obrigações financeiras.

Or. fr

Alteração 101
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. A qualidade de membro da Empresa 
Comum Clean Sky 2 não pode ser cedida a 

4. A qualidade de membro da Empresa 
Comum Clean Sky 2 não pode ser cedida a 



AM\1011983PT.doc 43/66 PE524.725v01-00

PT

terceiros sem acordo prévio do Conselho 
de Administração.

terceiros sem acordo prévio do Conselho 
de Administração. Este acordo é 
comunicado à Comissão, que dispõe de 
um direito de oposição.

Or. fr

Alteração 102
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Três representantes do Comité 
Científico

Or. en

Alteração 103
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A composição do Conselho de 
Administração deve garantir uma 
representação significativa das PME.

Or. en

Alteração 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O representante da Comissão detém 
50 % dos direitos de voto. Os votos da 
Comissão são indivisíveis. Cada um dos 
outros representantes tem direito a um 
mesmo número de votos. Os 
representantes 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 % de todos os 
votos, incluindo os votos dos membros não 
presentes.

1. Cada membro do Conselho de 
Administração dispõe de um voto.

O Conselho de Administração aprova as 
suas decisões por maioria de dois terços 
dos votos elegíveis. O Conselho de 
Administração delibera por maioria de 
dois terços se não for possível tomar a 
decisão por consenso. Os votos elegíveis 
incluem todos os membros, mesmo os não 
presentes.

A Comissão tem direito de veto.

Or. en

Justificação

As regras aplicáveis ao Conselho de Administração da Empresa Comum Clean Sky 1
funcionaram bem e garantiram um processo de decisão eficiente, pelo que devem ser 
mantidas.

Alteração 105
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

 O Conselho de Administração aprova o 
seu regulamento interno.

O Conselho de Administração aprova e 
divulga publicamente o seu regulamento 
interno.
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Or. en

Alteração 106
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 8 – ponto 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 e exonerar o Diretor 
Executivo, renovar o seu mandato e 
orientar e acompanhar o respetivo 
desempenho;

Or. fr

Alteração 107
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 8 – ponto 2 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(t-A) Nomear, com base num concurso 
público, o organismo de auditoria 
independente que ficará incumbido de 
apresentar o 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 108
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 1 – parágrafo 1
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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 Clean Sky 2 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 Clean Sky 2 ao processo 
de seleção, conforme adequado. O 
Parlamento Europeu dispõe do direito de 
oposição.

Or. fr

Alteração 109
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 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.

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

Or. fr

Alteração 110
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 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:
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Or. fr

Alteração 111
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Aprovar as contas anuais para as 
submeter à aprovação do Conselho de 
Administração;

Or. fr

Alteração 112
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 4 – alínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) Organizar o concurso público com 
base no qual o Conselho de 
Administração nomeia o organismo de 
auditoria independente que ficará 
incumbido de apresentar o 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 113
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 114
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Supervisionar um sistema de 
informação e promoção de uma ampla 
participação nas atividades da Empresa 
Comum, nomeadamente os convites à 
apresentação de propostas, incluindo uma 
ligação ao sistema dos pontos de contacto 
nacionais.

Or. en

Alteração 115
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) SAT IADP,

Or. en
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Alteração 116
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um representante de cada um dos 
Parceiros Principais do ITD ou IADP;

b) Um representante de cada um dos 
Parceiros Principais do ITD ou IADP.
Caso assim o decidam, os representantes 
dos líderes dos restantes ITD ou IADP 
também podem participar;

Or. en

Justificação

Os líderes de todos os outros ITD e IADP têm de poder participar em qualquer Comité 
Diretor.

Alteração 117
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 2 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

A sua composição deve refletir a 
igualdade de géneros em conformidade 
com o artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º .../2013 [Programa-Quadro Horizonte 
2020].

Or. en

Alteração 118
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 5
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Texto da Comissão Alteração

 Cada Comité Diretor aprova o respetivo 
regulamento interno, com base num 
modelo comum a todos os Comités 
Diretores.

Cada Comité Diretor aprova e divulga 
publicamente o respetivo regulamento 
interno, com base num modelo comum a 
todos os Comités Diretores.

Or. en

Alteração 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Científico é constituído, no 
máximo, por 12 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, 
eleito por um período renovável de dois 
anos. O grupo seleciona um Presidente de 
entre os seus membros por um período 
renovável de um ano. A composição do 
grupo deve respeitar o princípio de 
igualdade de géneros previsto no 
artigo 16.º do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. ro

Alteração 120
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros devem constituir uma 
representação equilibrada de peritos de 
craveira mundial das instituições 
académicas, da indústria e das entidades 
reguladoras. Os membros do Comité 
Científico devem reunir, no seu conjunto, 
as competências e os conhecimentos 

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

científicos relativos a todo o domínio 
técnico necessários para a apresentação à 
Empresa Comum Clean Sky 2 de 
recomendações baseadas em dados 
científicos. A sua composição deve refletir 
a igualdade de géneros em conformidade 
com o artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º .../2013 [Programa-Quadro Horizonte 
2020].

Or. en

Alteração 121
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros devem constituir uma 
representação equilibrada de peritos de 
craveira mundial das instituições 
académicas, da indústria e das 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 Clean Sky 2 de 
recomendações baseadas em dados 
científicos.

2. Os membros devem constituir uma 
representação equilibrada de peritos de 
craveira mundial das instituições 
académicas, da sociedade civil e das 
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 Clean Sky 
2 de recomendações baseadas em dados
científicos.

Or. en

Alteração 122
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração define os 
critérios 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.

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 de 
entre os candidatos propostos pelo Grupo 
de Representantes dos Estados.

Or. en

Alteração 123
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 4 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Aconselhar sobre as orientações 
estratégicas e o funcionamento da 
Empresa Comum Clean Sky 2;

Or. en

Alteração 124
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 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 125
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Comité Científico deve ser 
regularmente informado, em particular
sobre a participação em ações indiretas 
financiadas pela Empresa Comum Clean 
Sky 2, sobre o resultado de cada convite à 
apresentação de propostas e a execução 
do projeto, sobre as sinergias com outros 
programas relevantes da União, sobre a 
execução do orçamento da Empresa 
Comum Clean Sky 2 e sobre a difusão e 
exploração dos resultados da 
investigação.

Or. en

Alteração 126
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 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 nomeia três 
representantes ao Conselho de 
Administração.

Or. en

Alteração 127
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O Comité Científico adota e divulga 
publicamente o seu próprio regulamento 
interno.

Or. en

Alteração 128
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 14 – ponto 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

Alteração 129
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 14 – ponto 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A pertinência da inclusão de uma 
determinada prioridade de investigação 
abrangida pela Empresa Comum Clean 
Sky 2 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;
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Or. en

Alteração 130
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 14 – ponto 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Resultados e planeamento dos 
convites à apresentação de propostas e 
dos concursos

Or. en

Alteração 131
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 14 – ponto 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 e divulga publicamente o seu 
próprio regulamento interno.

Or. en

Alteração 132
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 40 %, no máximo, do montante total do 
financiamento da União é atribuído aos 

Suprimido
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Líderes e respetivas entidades afiliadas 
participantes.

Or. en

Justificação

Dado tratar-se de dinheiros públicos da UE, todos os fundos operacionais devem ser 
disponibilizados na sequência de um convite à apresentação de propostas aberto e 
concorrencial. Assim, não deve haver afetação prévia de fundos a nenhuma entidade em 
particular.

Alteração 133
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 30 %, no máximo, do montante total do 
financiamento da União é atribuído aos 
Parceiros Principais e respetivas 
entidades afiliadas participantes.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado tratar-se de dinheiros públicos, todos os fundos operacionais devem ser 
disponibilizados na sequência de um convite à apresentação de propostas aberto e 
concorrencial. Assim, não deve haver afetação prévia de fundos a nenhuma entidade em 
particular.

Alteração 134
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) 30 %, no mínimo, do montante total do 
financiamento da União é afetado através 
de convites à apresentação de propostas 
concorrenciais e de concursos. É dada 
especial atenção à garantia de uma 
participação adequada das PME.

c) 100 % do montante total do 
financiamento da União é afetado através 
de convites à apresentação de propostas 
concorrenciais e de concursos. É dada 
especial atenção à garantia de uma 
participação adequada das PME.

Or. en

Justificação

Dado tratar-se de dinheiros públicos, todos os fundos operacionais devem ser 
disponibilizados na sequência de um convite à apresentação de propostas aberto e 
concorrencial. Assim, não deve haver afetação prévia de fundos a nenhuma entidade em 
particular.

Alteração 135
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 16 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A derrogação ao artigo 8.º, n.º 3, do 
Regulamento n.º .../2013 [Regras de 
Participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020], que permite que uma 
única entidade jurídica seja beneficiária 
de uma subvenção, deve ser excecional e 
devidamente justificada.

Or. en

Justificação

Se todos os convites à apresentação de propostas permitissem que fosse uma única entidade a 
receber o financiamento, em vez das três entidades previstas nas regras relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, o programa Clean Sky ver-se-ia transformado num 
programa de contratação para a indústria aeronáutica, não sendo esse, de todo, o objetivo 
da utilização dos fundos públicos do Programa-Quadro Horizonte 2020.
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Alteração 136
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 18 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso um membro da empresa comum 
Clean Sky 2 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 
cumpra as suas obrigações pode, numa 
primeira fase e depois de ser ouvido e de 
lhe ser proposto um procedimento de 
regularização, ser objeto da suspensão do 
seu direito de voto por parte do Conselho 
de Administração.

Or. fr

Alteração 137
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Empresa Comum Clean Sky 2 
apresenta anualmente um relatório à 
Comissão nos termos previstos no artigo 
60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 

3. A Empresa Comum Clean Sky 2 
apresenta anualmente um relatório à 
Comissão e às autoridades orçamentais.
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Euratom) n.º 966/2012.

No prazo de dois meses após o fim de cada 
exercício, o Diretor Executivo apresenta 
as contas anuais e o balanço do exercício 
anterior ao Tribunal de Contas. O 
Tribunal de Contas pode realizar 
inspeções, nomeadamente controlos no 
local.

Or. en

Alteração 138
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum Clean 
Sky 2 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 Clean 
Sky 2 são examinadas pelo Tribunal de 
Contas no quadro do processo de 
quitação. Durante os seus trabalhos, o 
Tribunal de Contas toma em consideração 
os trabalhos do organismo de auditoria 
independente que ficará incumbido de 
apresentar o 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 139
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum Clean 
Sky 2 são examinadas por um organismo 

4. As contas da Empresa Comum Clean 
Sky 2 são examinadas pelo Tribunal de 
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de auditoria independente, conforme 
previsto no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Contas.

Or. en

Alteração 140
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum Clean 
Sky 2 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 Clean 
Sky 2 são examinadas pelo Tribunal de 
Contas, nos termos do artigo 287.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 141
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Tribunal de Contas elabora um 
relatório anual específico sobre a 
Empresa Comum Clean Sky 2.

Or. en

Alteração 142
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As contas da Empresa Comum Clean Sky 
2 não estão sujeitas a exame pelo 
Tribunal de Contas.

Suprimido

Or. en

Alteração 143
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As contas da Empresa Comum Clean Sky 
2 não estão sujeitas a exame pelo 
Tribunal de Contas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 144
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As contas da Empresa Comum Clean Sky 
2 não estão sujeitas a exame pelo 
Tribunal de Contas.

Suprimido

Or. en

Alteração 145
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 23 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Empresa Comum Clean Sky 2 e os 
respetivos órgãos e pessoal devem evitar 
qualquer conflito de interesses na 
realização das suas atividades.

1. A Empresa Comum Clean Sky 2 e os 
respetivos órgãos e pessoal devem evitar 
qualquer conflito de interesses na 
realização das suas atividades. 
Nomeadamente, a declaração de 
interesses prevista no artigo 16.º, n.º 4-A, 
do presente regulamento deve ser tornada 
pública.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 16.º, n.º 4-A novo.)

Alteração 146
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 23 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração 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 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. Nomeadamente, a 
declaração de interesses prevista no 
artigo 16.º, n.º 4-A, do presente 
regulamento deve ser tornada pública.

Or. en

(Ver alteração ao artigo 16.º, n.º 4-A novo.)
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Alteração 147
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 23 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração 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 adota
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
Philippe Lamberts
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 24 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Empresa Comum Clean Sky 2 é 
dissolvida no termo do período referido no 
artigo 1.º do presente regulamento.

1. A Empresa Comum Clean Sky 2 é 
dissolvida no termo do período referido no 
artigo 1.º do presente regulamento ou 
antes, caso os objetivos da Empresa 
Comum não estejam a ser atingidos.

Or. en

Alteração 149
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 24 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Em caso de dissolução da Empresa 
Comum Clean Sky 2, 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 Clean Sky 2. O eventual excedente 
distribuído à União reverte para o 
orçamento da União.

4. Em caso de dissolução da Empresa 
Comum Clean Sky 2, 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 Clean Sky 2. O eventual excedente 
distribuído à União reverte para o 
Programa Específico de execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
integrado no orçamento da União.

Or. fr

Alteração 150
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 11

Texto da Comissão Alteração

Avaliador Tecnológico 1 % dos valores 
IADP/ITD supra

Avaliador Tecnológico 5 % dos valores 
IADP/ITD supra

Or. en

Alteração 151
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro – linha 12

Texto da Comissão Alteração

Atividade Transversal Conceção Ecológica 
2 % dos valores IADP/ITD supra

Atividade Transversal Conceção Ecológica 
15 % dos valores IADP/ITD supra
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Or. en

Alteração 152
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento
Anexo III – quadro

Texto da Comissão

100 %

IADP
Grandes aeronaves de passageiros 32 %

Aeronaves para serviços regionais 6 %
Aeronaves de asa rotativa 12 %

ITD
Estruturas 19 %

Motores 17 %
Sistemas 14 %

Atividades Transversais
Avaliador Tecnológico 1 % dos valores IADP/ITD supra

Atividade Transversal Conceção Ecológica 2 % dos valores IADP/ITD supra 

Atividade Transversal Transporte Aéreo 
de Pequena Dimensão

3 % dos valores IADP/ITD supra

Alteração

100 %

IADP
Grandes aeronaves de passageiros 32 %

Aeronaves para serviços regionais 6 %
Aeronaves de asa rotativa 12 %

ITD
Estruturas 19 %

Motores 17 %
Sistemas 14 %
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Atividades Transversais
Avaliador Tecnológico 1 % dos valores IADP/ITD supra, 

excluindo o valor SAT IADP
Atividade Transversal Conceção Ecológica 2 % dos valores IADP/ITD supra, 

excluindo o valor SAT IADP
SAT 5 % dos valores IADP/ITD supra

Or. en


