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Alteração 28
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 29
Jean-Pierre Audy

Projeto de resolução legislativa
N.º 4

Projeto de resolução legislativa Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)11 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 

(4) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11 [o 
Programa-Quadro Horizonte 2020] visa 
obter um maior impacto na investigação e 
na inovação mediante a combinação do 
financiamento no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas-chave 
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parcerias público-privadas em áreas-chave 
em que as atividades de investigação e 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nas 
referidas parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado, ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE.

em que as atividades de investigação e 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União, para mobilizar o investimento
privado de forma mais eficaz e para 
enfrentar os desafios societais. Estas 
parcerias devem basear-se num 
compromisso de longo prazo, ser 
responsáveis pela consecução das suas 
metas e estar alinhadas com os objetivos 
estratégicos da União relativos à 
investigação, ao desenvolvimento e à 
inovação. A governação e o 
funcionamento das parcerias devem ser 
abertos, transparentes, eficazes e 
eficientes, além de propiciar uma 
possibilidade de participação igual a todos 
os intervenientes ativos nos domínios 
específicos dessas parcerias. A 
participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 JO... [PQ H2020] 11 JO... [PQ H2020]

Or. en

Alteração 31
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)11 visa obter um 

(4) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)11 visa obter um 
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maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas-chave 
em que as atividades de investigação e 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nas 
referidas parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado, ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE.

maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas-chave 
em que as atividades de investigação e
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União, para mobilizar o investimento 
privado e para enfrentar os desafios 
societais. Essas parcerias devem ser 
baseadas num compromisso de longo 
prazo, que inclua uma contribuição 
equilibrada de todos os parceiros, ser 
responsáveis pelo cumprimento dos seus 
objetivos e estar alinhadas com os 
objetivos estratégicos da União em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
e inovação. A sua governação e o seu 
funcionamento devem ser abertos, 
transparentes, eficazes e eficientes e 
propiciar a possibilidade de participação a 
um vasto leque de intervenientes ativos 
nos seus domínios específicos. A 
participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado, ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 JO... [PQ H2020] 11 JO... [PQ H2020]

Or. en

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

Justificação

O presente aditamento sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Programa-Quadro Horizonte 2020 no atinente às ITC (Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas) e ao que estas devem concretizar,

Alteração 32
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) De acordo com a Decisão (UE) 
n.º [...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, 
que estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 
(2014-2020)12, deve ser prestado maior 
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) De acordo com o Regulamento (UE) 
n.º .../2013 [o Programa-Quadro 
Horizonte 2020] e com a Decisão (UE) 
n.º [...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, 
que estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 
(2014-2020)12, deve ser prestado maior 
apoio às empresas comuns estabelecidas ao 
abrigo da Decisão (UE) n.º 1982/2006/CE, 
nas condições especificadas na Decisão 
(UE) n.º [...]/2013.

__________________ __________________
12 JO... [PE H2020] 12 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 33
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) De acordo com a Decisão (UE) 
n.º [...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, 
que estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 
(2014-2020)12, deve ser prestado maior 
apoio às empresas comuns estabelecidas ao 
abrigo da Decisão (UE) n.º 1982/2006/CE, 
nas condições especificadas na Decisão 

(5) De acordo com a Decisão (UE) 
n.º [...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, 
que estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 
(2014-2020)12, pode ser prestado maior 
apoio às empresas comuns estabelecidas ao 
abrigo da Decisão (UE) n.º 1982/2006/CE, 
nas condições especificadas na Decisão 
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(UE) n.º [...]/2013. (UE) n.º [...]/2013.
__________________ __________________
12 JO... [PE H2020] 12 JO... [PE H2020]

Or. en

Alteração 34
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As suas contribuições devem 
igualmente cobrir atividades adicionais a 
empreender pelos membros que não a 
União ou pelas suas entidades 
constituintes, conforme especificado num 
plano de atividades adicionais. A fim de 
obter uma boa panorâmica do efeito de 
alavanca, essas atividades adicionais
devem representar contribuições para a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta PCH 
num sentido mais vasto.

(11) As suas contribuições que cobrem as
atividades adicionais a empreender pelos 
membros que não a União ou pelas suas 
entidades constituintes, conforme 
especificado num plano de atividades 
adicionais, devem ser quantificadas. Essas 
contribuições apoiam os objetivos mais 
amplos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta PCH, mas não devem contar 
diretamente como contribuições em 
espécie para a empresa.

Or. en

Alteração 35
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As suas contribuições devem 
igualmente cobrir atividades adicionais a 
empreender pelos membros que não a 
União ou pelas suas entidades 
constituintes, conforme especificado num 
plano de atividades adicionais. A fim de 

(11) As suas contribuições devem 
igualmente cobrir atividades adicionais a 
empreender pelos membros que não a 
União ou pelas suas entidades 
constituintes, conforme especificado num 
plano de atividades adicionais e 
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obter uma boa panorâmica do efeito de 
alavanca, essas atividades adicionais 
devem representar contribuições para a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta PCH num 
sentido mais vasto.

apresentado num relatório anual; a fim de 
obter uma boa panorâmica do efeito de 
alavanca, essas atividades adicionais 
devem representar contribuições para a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta PCH num 
sentido mais vasto.

Or. en

(Ver alteração no artigo 4.º, n.º 4.)

Alteração 36
Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Qualquer instituição elegível pode 
coordenar projetos selecionados ou neles 
participar. De acordo com requisitos 
específicos nesta área ou com a natureza 
e o objetivo da ação definida no plano de 
trabalho, poder-se-á exigir que o 
coordenador seja uma entidade 
constituinte de um membro que não a 
União, em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º .../2013 [as regras 
de participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020].

Or. en

Alteração 37
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A contribuição financeira da União 
deve ser gerida em conformidade com o 
princípio da boa gestão financeira e com as 

(15) A contribuição financeira da União 
deve ser gerida em conformidade com o 
princípio da boa gestão financeira e com as 
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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 966/201218.

regras relevantes em matéria de gestão 
indireta estabelecidas no artigo 60.º, n.os 1 
a 4, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 e no Regulamento Delegado 
(UE) n.º 1268/2012, de 29 de outubro 
de 2012, sobre as normas de execução do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/201218.

__________________ __________________
18 JO L 362 de 31.12.12, p. 1 18 JO L 362 de 31.12.12, p. 1

Or. en

Alteração 38
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O auditor interno da Comissão deve 
exercer em relação à Empresa Comum 
PCH-2 as mesmas competências que 
exerce em relação à Comissão.

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

Or. fr

Alteração 39
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º do Tratado, o ato constitutivo 
dos organismos, serviços ou agências 
instituídos pela União pode excluir o 
exame das contas da totalidade das 

Suprimido
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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 Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 não devam 
ser sujeitas a exame pelo Tribunal de 
Contas.

Or. en

Alteração 40
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

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

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

Alteração 41
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º 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 
Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2 não 
devam ser sujeitas a exame pelo Tribunal 
de Contas.

(19) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º 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. Não obstante este 
parecer, que não constitui uma auditoria, 
justifica-se que as contas da Empresa 
Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2 sejam sujeitas a exame pelo 
Tribunal de Contas.

Or. fr

Alteração 42
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) A Empresa Comum PCH foi criada 
com uma vigência até 31 de dezembro 
de 2017. A Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 deve 
continuar a apoiar o Programa de 
Investigação Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio mediante o alargamento do 
âmbito das atividades ao abrigo de um 
conjunto de regras modificado. A 
transição da Empresa Comum PCH para a 
Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2 deve ser harmonizada e
sincronizada com a transição do Sétimo 
Programa-Quadro para o Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a fim de assegurar a 
melhor utilização possível dos fundos 
disponíveis para a investigação. Por razões 
de segurança e clareza jurídicas, o 
Regulamento (CE) n.º 521/2008 deve, por 
conseguinte, ser revogado e devem 
estabelecer-se disposições transitórias.

(21) A Empresa Comum PCH foi criada 
com uma vigência até 31 de dezembro 
de 2017. A Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 deve 
continuar a apoiar o Programa de 
Investigação Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio mediante a execução das 
restantes atividades previstas nesse 
programa, nos termos das regras da 
Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio. A transição da Empresa 
Comum PCH para a Empresa Comum
Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2 deve 
ser harmonizada e sincronizada com a 
transição do Sétimo Programa-Quadro para 
o Programa-Quadro Horizonte 2020, a fim 
de assegurar a melhor utilização possível 
dos fundos disponíveis para a investigação. 
Por razões de segurança e clareza jurídicas, 
o Regulamento (CE) n.º 521/2008 deve, 
por conseguinte, ser revogado e devem 
estabelecer-se disposições transitórias.

Or. en

Justificação

É conveniente clarificar que a Empresa Comum PCH-2 está simplesmente a executar as 
restantes atividades inicialmente previstas até 2017 no âmbito do programa de investigação 
PCH e nada mais do que isso. Essas atividades devem obedecer ao «antigo» conjunto de 
regras do Programa PCH, enquanto as atividades da Empresa Comum PCH-2 se devem 
pautar pelo «novo» conjunto de regras. Não obstante tratar-se de um processo complexo, não 
deverão ocorrer, entre 2014 e 2017, quaisquer modificações ou interferências nos dois 
conjuntos de regras.

Alteração 43
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação a nível europeu, 
importa alinhar a vigência de todas as 
parcerias público-privadas financiadas ao 
abrigo do Horizonte 2020 à vigência do 
Programa-Quadro, a fim de evitar a 
existência em paralelo, no futuro, de 
diferentes conjuntos de regras, assim 
como encargos administrativos adicionais 
associados para os participantes e para os 
organismos da União;

Or. en

Alteração 44
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 45
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-B) Tendo em conta a importância da 
investigação fundamental na criação de 
ideias de vanguarda que abram o 
caminho à inovação, convida à 
apresentação de propostas de projetos de 
colaboração de I&D no domínio da 
investigação de pilhas de combustível e 
hidrogénio, no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, para 
além das atividades da Empresa Comum 
Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2, e 
em paralelo com as mesmas, 
especialmente no que diz respeito à 
investigação aos níveis de preparação 
tecnológica 1 a 4;

Or. en

Justificação

Nos termos do Regulamento H2020, as atividades de I&D abrangidas pelas ITC devem 
também ser incluídas nos convites lançados regularmente à apresentação de propostas no 
âmbito dos programas de trabalho do Horizonte 2020. No caso da PCH-2, a investigação em 
colaboração deve ser realizada em paralelo com as atividades da PCH-2 em níveis de 
preparação tecnológica inferiores, a fim de obter uma inclusão mais ampla das universidades 
e das PME na investigação de pilhas de combustível e hidrogénio financiada pela UE, para 
garantir o equilíbrio adequado entre os níveis de preparação tecnológica mais baixos e os 
mais elevados, criar um ambiente de investigação competitivo e impulsionar a futura 
inovação.

Alteração 46
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A fim de ajudar a eliminar a 
clivagem existente na Europa em termos 
de investigação e inovação, devem ser 
desenvolvidas complementaridades e 
sinergias estreitas através dos Fundos 
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Estruturais. Sempre que possível, a 
interoperabilidade entre os dois 
instrumentos será fomentada. Será 
incentivado o financiamento cumulativo 
ou combinado. Neste contexto, as medidas 
visarão explorar plenamente o potencial 
de todo o talento existente na Europa e, 
assim, otimizar o impacto económico e 
social da investigação e da inovação, e 
serão distintas, mas complementares, das 
políticas e ações financiadas pelos fundos 
da política de coesão.

Or. en

Alteração 47
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 21-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-C) Devem ser aplicadas medidas que 
promovam a participação de PME, 
universidades e centros de investigação. 
Neste contexto, devem ser identificadas e 
resolvidas as barreiras que impedem a 
participação de novos intervenientes no 
programa.

Or. en

Alteração 48
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 21-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-C) Tendo devidamente em conta as 
sinergias pretendidas entre o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
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Fundos Estruturais, assim como os 
programas de financiamento da I&D 
nacionais e regionais pertinentes, as 
regiões da UE devem ser incentivadas a 
contribuir de forma pró-ativa para as 
atividades da Empresa Comum Pilhas de
Combustível e Hidrogénio 2, por exemplo, 
através da concessão de apoio financeiro 
às infraestruturas relevantes no domínio 
da investigação, da preparação de 
propostas, da análise dos resultados das 
investigações ou das atividades em rede 
dos intervenientes em causa, com o 
objetivo de maximizar o impacto regional 
das atividades da Empresa Comum Pilhas 
de Combustível e Hidrogénio 2 e das 
respetivas potencialidades em matéria de 
criação de emprego e de crescimento a 
nível regional.

Or. en

Justificação

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

Alteração 49
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio, é constituída 
uma empresa comum na aceção do 
artigo 187.º do Tratado (a seguir 
denominada «Empresa Comum PCH-2»), 
por um período com início em 1 de janeiro 

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio, é constituída 
uma empresa comum na aceção do 
artigo 187.º do Tratado (a seguir 
denominada «Empresa Comum PCH-2»), 
por um período com início em 1 de janeiro 
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de 2014 e termo em 31 de dezembro 
de 2024.

de 2014 e termo em 31 de dezembro 
de 2024, com financiamento até 
31 de dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 50
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio, é constituída 
uma empresa comum na aceção do 
artigo 187.º do Tratado (a seguir 
denominada «Empresa Comum PCH-2»), 
por um período com início em 1 de janeiro 
de 2014 e termo em 31 de dezembro 
de 2024.

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio, é constituída 
uma empresa comum na aceção do 
artigo 187.º do Tratado (a seguir 
denominada «Empresa Comum PCH-2»), 
por um período com início em 1 de janeiro 
de 2014 e termo em 31 de dezembro 
de 2020.

Or. en

Justificação

A existência em paralelo de duas gerações de convites à apresentação de propostas das ITC 
(com membros diferentes, regras diferentes e orçamentos diferentes) acarreta encargos 
administrativos, contribui para a complexidade do financiamento da investigação por parte 
da UE e mascara os montantes efetivos das dotações consagradas anualmente. A vigência 
das ITC deve, por conseguinte, ser alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros 
programas-quadro. Reduzir o período da PCH-2 permite igualmente à empresa comum lidar 
com um orçamento reduzido sem ter de rever as atividades planeadas.

Alteração 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio, é constituída 
uma empresa comum na aceção do artigo 
187.º do Tratado (a seguir denominada 
«Empresa Comum PCH-2»), por um 
período com início em 1 de janeiro de 2014 
e termo em 31 de dezembro 2024.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. ro

Alteração 52
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a realização dos 
objetivos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio, mediante o desenvolvimento 
na União de um setor de pilhas de 
combustível e hidrogénio sólido, 
sustentável e mundialmente competitivo.

(b) Contribuir para a realização dos 
objetivos da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio, mediante o desenvolvimento 
de um setor de pilhas de combustível e 
hidrogénio sólido, sustentável e 
mundialmente competitivo, bem como a 
sua disseminação e reforço de 
capacidades nos Estados-Membros da 
União.

Or. en

Alteração 53
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

– reduzir o custo de produção de sistemas 
de pilhas de combustível a utilizar em 
aplicações nos transportes, aumentando 
simultaneamente a sua vida útil para níveis 
que sejam competitivos em relação a
tecnologias convencionais,

– reduzir o custo de produção de sistemas 
de pilhas de combustível a utilizar em 
aplicações nos transportes pesados, tais 
como autocarros e navios, aumentando 
simultaneamente a sua vida útil para níveis 
que sejam competitivos em relação a 
tecnologias convencionais,

Or. en

Alteração 54
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

- aumentar a produção de hidrogénio a 
partir de fontes de energia renováveis 
para 70 % até 2020,

Or. en

Alteração 55
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- suprimir rapidamente e de forma 
faseada toda a produção de hidrogénio a 
partir de combustíveis fósseis e de fontes 
nucleares,

Or. en
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Alteração 56
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

– demonstrar a viabilidade em larga escala 
da utilização do hidrogénio para apoiar a 
integração das fontes de energia renováveis 
nos sistemas de energia, inclusive através 
da sua utilização como um meio de 
armazenamento de energia competitivo no 
que diz respeito à eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis.

– demonstrar a viabilidade em larga escala, 
e desde que a concorrência no mercado 
não seja distorcida pelo financiamento da 
PCH-2, da utilização do hidrogénio para 
apoiar a integração das fontes de energia 
renováveis nos sistemas de energia, 
inclusive através da sua utilização como 
um meio de armazenamento de energia 
competitivo no que diz respeito à 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis.

Or. en

Alteração 57
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os projetos geridos nos termos da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio, na sequência 
de convites abertos à apresentação de 
propostas, podem incluir qualquer 
instituição elegível como participante ou 
coordenador.

Or. en

Justificação

A participação (incluindo a função de coordenação) não deve estar limitada aos membros.
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Alteração 58
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Âmbito das atividades

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

Or. en

Justificação

O presente artigo visa clarificar o âmbito das atividades da Empresa Comum PCH-2, 
nomeadamente no que se refere aos níveis de preparação tecnológica pertinentes abrangidos 
pelo seu programa de investigação. As Regras de Participação exigem ainda que se leve em 
maior consideração o conceito de níveis de preparação tecnológica na determinação dos 
níveis de financiamento.

Alteração 59
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum PCH-2 para as despesas 
administrativas e operacionais é de 700 
milhões de EUR, repartidos do seguinte 
modo:

A contribuição máxima da União, 
incluindo as contribuições dos Estados 
membros da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA), atribuída à 
Empresa Comum PCH-2 para as despesas
administrativas e operacionais é de 700 
milhões de EUR, repartidos do seguinte 
modo:

Or. fr

Alteração 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum PCH-2 para as despesas 
administrativas e operacionais é de 
700 milhões de EUR, repartidos do 
seguinte modo:

A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum PCH-2 para as despesas 
administrativas e operacionais é de 
612,5 milhões de EUR, repartidos do 
seguinte modo:

Or. en

Justificação

É proposto um corte orçamental de 12,5 % na Empresa Comum PCH-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 débil do financiamento destinado à 
investigação em colaboração no domínio das pilhas de combustível e hidrogénio e, por outro, 
o financiamento consagrado à ITC. Deve aplicar-se o mesmo corte a outras ITC. É proposto, 
simultaneamente, encurtar-se a vigência da PCH-2 em 4 anos, o que implica a elaboração de 
um novo orçamento no âmbito do próximo QFP após 2020.

Alteração 61
António Fernando Correia de Campos
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum PCH-2 para as despesas 
administrativas e operacionais é de 
700 milhões de EUR, repartidos do 
seguinte modo:

A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum PCH-2 para as despesas 
administrativas e operacionais é de 
612,5 milhões de EUR, repartidos do 
seguinte modo:

Or. en

Justificação

A redução é proporcional à redução global imposta ao orçamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e é necessária a fim de não desequilibrar o financiamento entre as empresas 
comuns e outros programas e prioridades acordados para o Horizonte 2020. Deve aplicar-se 
um corte proporcional do orçamento em todas as empresas comuns e parcerias 
público-privadas.

Alteração 62
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 600 milhões de EUR, no máximo, 
correspondentes à contribuição decorrente 
do compromisso assumido em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1;

(a) 525 milhões de EUR, no máximo, 
correspondentes à contribuição decorrente 
do compromisso assumido em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1;

Or. en

Justificação

A redução é proporcional à redução global imposta ao orçamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e é necessária a fim de não desequilibrar o financiamento entre as empresas 
comuns e outros programas e prioridades acordados para o Horizonte 2020. Deve aplicar-se 
um corte proporcional do orçamento em todas as empresas comuns e parcerias 
público-privadas.
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Alteração 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 600 milhões de EUR, no máximo, 
correspondentes à contribuição decorrente 
do compromisso assumido em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1;

(a) 525 milhões de EUR, no máximo, 
correspondentes à contribuição decorrente 
do compromisso assumido em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 1;

Or. en

Justificação

É proposto um corte orçamental de 12,5 % na Empresa Comum PCH-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 débil do financiamento destinado à 
investigação em colaboração no domínio das pilhas de combustível e hidrogénio e, por outro, 
o financiamento consagrado à ITC. Deve aplicar-se o mesmo corte a outras ITC. É proposto, 
simultaneamente, encurtar-se a vigência da PCH-2 em 4 anos, o que implica a elaboração de 
um novo orçamento no âmbito do próximo QFP após 2020.

Alteração 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 100 milhões de EUR, no máximo, para 
igualar eventuais contribuições 
suplementares decorrentes de um 
compromisso acima do montante mínimo 
especificado no artigo 4.º, n.º 1.

(b) 87,5 milhões de EUR, no máximo, para 
igualar eventuais contribuições 
suplementares decorrentes de um 
compromisso acima do montante mínimo 
especificado no artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

É proposto um corte orçamental de 12,5 % na Empresa Comum PCH-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 débil do financiamento destinado à 
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investigação em colaboração no domínio das pilhas de combustível e hidrogénio e, por outro, 
o financiamento consagrado à ITC. Deve aplicar-se o mesmo corte a outras ITC. É proposto, 
simultaneamente, encurtar-se a vigência da PCH-2 em 4 anos, o que implica a elaboração de 
um novo orçamento no âmbito do próximo QFP após 2020.

Alteração 65
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 100 milhões de EUR, no máximo, para 
igualar eventuais contribuições 
suplementares decorrentes de um 
compromisso acima do montante mínimo 
especificado no artigo 4.º, n.º 1.

(b) 87,5 milhões de EUR, no máximo, para 
igualar eventuais contribuições 
suplementares decorrentes de um 
compromisso acima do montante mínimo 
especificado no artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

A redução é proporcional à redução global imposta ao orçamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e é necessária a fim de não desequilibrar o financiamento entre as empresas 
comuns e outros programas e prioridades acordados para o Horizonte 2020. Deve aplicar-se 
um corte proporcional do orçamento em todas as empresas comuns e parcerias 
público-privadas.

Alteração 66
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 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), 

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), 
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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.

subalínea iv), do artigo 60.º, n.os 1 a 4, e 
do artigo 61.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 no que diz respeito 
aos organismos referidos no artigo 209.º do 
referido regulamento.

Or. en

Alteração 67
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 68
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 informação completa sobre 
todas as propostas, convenções de 
subvenção e seus parceiros a serem 
incluídos oportunamente na base de 
dados global do Programa-Quadro 
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Horizonte 2020 [ECORDA];

Or. en

Alteração 69
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuições para a Empresa Comum 
PCH-2, conforme estabelecido na 
cláusula 13, n.º 2, e na cláusula 13, n.º 3, 
alínea b), dos Estatutos constante do anexo;

(a) Contribuições para a Empresa Comum 
PCH-2 destinadas a despesas 
administrativas e à sua participação em 
ações indiretas, conforme estabelecido na 
cláusula 13, n.º 2, e na cláusula 13, n.º 3, 
alínea b), dos Estatutos constante do anexo;

Or. en

Alteração 70
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuições em espécie de, pelo 
menos, 300 milhões de EUR durante o 
período definido no artigo 1.º por parte 
dos membros que não a União, ou das 
respetivas entidades constituintes, que 
consistem nos custos por estes incorridos 
na execução de atividades adicionais fora 
do âmbito do plano de trabalho da 
Empresa Comum PCH-2 que contribuam 
para a realização dos objetivos da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta PCH. 
Esses custos poderão ser suportados por 

Suprimido
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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 constituintes.

Or. en

Alteração 71
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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 PCH-2. As atividades 
correspondentes devem ser estabelecidas 
num plano anual de atividades adicionais 
que deve indicar o valor estimado dessas 
contribuições.

Devem ser quantificadas as contribuições 
adicionais durante o período definido no 
artigo 1.º do presente regulamento por 
parte dos membros que não a União, ou 
das respetivas entidades constituintes, que 
consistem nos custos por estes incorridos 
na execução de atividades adicionais fora 
do âmbito do plano de trabalho da 
Empresa Comum PCH-2 que contribuam 
para a realização dos objetivos da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta PCH. 
Esses custos poderão ser suportados por 
outros programas de financiamento da 
União, em conformidade com as regras e 
os procedimentos aplicáveis. Os custos 
mencionados na alínea b) não são elegíveis 
para apoio financeiro pela Empresa 
Comum PCH-2 e não são tidos em 
consideração no cálculo da contribuição 
em espécie para a Empresa Comum 
PCH-2. As atividades correspondentes 
devem ser estabelecidas num plano anual 
de atividades adicionais que deve indicar o 
valor estimado dessas contribuições.

Or. en
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Alteração 72
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 13, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo, 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 
devem ser certificados por um auditor 
externo independente nomeado pela 
entidade em causa. A valoração das 
contribuições deve ser verificada pela 
Empresa Comum PCH-2 e, caso persistam 
dúvidas, pode ser objeto de auditoria pela 
Empresa Comum PCH-2.

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na 
cláusula 13, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo, 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 13, 
n.º 3, alínea b), dos Estatutos constantes 
do anexo devem ser certificados por um 
auditor externo independente nomeado 
pela entidade em causa. A valoração das 
contribuições deve ser verificada pela 
Empresa Comum PCH-2 e, caso persistam 
dúvidas, pode ser objeto de auditoria pela 
Empresa Comum PCH-2. A entidade em 
causa deverá apresentar ao público em 
geral um relatório anual sobre as suas 
atividades adicionais.

Or. en

Justificação

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

Alteração 73
António Fernando Correia de Campos
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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 13, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo, 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 
devem ser certificados por um auditor 
externo independente nomeado pela 
entidade em causa. A valoração das 
contribuições deve ser verificada pela 
Empresa Comum PCH-2 e, caso persistam 
dúvidas, pode ser objeto de auditoria pela 
Empresa Comum PCH-2.

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na 
cláusula 13, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
constantes do anexo, 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 
devem ser certificados por um auditor 
externo independente nomeado pela 
entidade em causa. A valoração das 
contribuições deve ser verificada pela 
Empresa Comum PCH-2 e, caso persistam 
dúvidas, pode ser objeto de inspeção por 
um auditor nomeado pela Comissão.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar total independência e transparência da iniciativa.

Alteração 74
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 A Empresa Comum PCH-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].

Não obstante o artigo 12.º do presente 
regulamento, a Empresa Comum PCH-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 
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PPP].

Or. en

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

O Conselho de Administração adota, em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Estatuto dos Funcionários, uma decisão 
baseada no artigo 2.°, 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 informa, na próxima reunião 
do Conselho de Administração, sobre o 
exercício destas 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 

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 
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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 o 
Diretor Executivo.

poderes subdelegados por este último, 
passando a exercê-los ou delegando-os 
num dos seus membros ou num membro do 
pessoal da Empresa Comum que não seja o 
Diretor Executivo.

Or. fr

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 PCH-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 PCH-2.

Or. fr

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 
PCH-2 reparar, de acordo com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, os danos causados pelo 
seu pessoal no exercício das suas funções.

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

Or. fr
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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 PCH-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 PCH-2.

Suprimido

Or. fr

Alteração 81
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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 

1. A Comissão procede, até 
31 de dezembro de 2017, a uma avaliação 
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intercalar da Empresa Comum PCH-2, que 
incide, nomeadamente, no nível de 
participação e contribuição para as ações 
indiretas por parte das entidades 
constituintes dos membros que não a União 
e de outras entidades jurídicas. A Comissão 
comunica as conclusões da avaliação, 
acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2018.

intercalar da Empresa Comum PCH-2, que 
incide, nomeadamente, no nível de 
participação e contribuição para as ações 
indiretas por parte das entidades 
constituintes dos membros que não a União 
e de outras entidades jurídicas. Essa 
avaliação inclui uma repartição 
pormenorizada dos montantes gastos em 
diversos projetos e o que foi alcançado 
com esses montantes. A Comissão 
comunica as conclusões da avaliação, 
acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2018.

Or. en

Alteração 82
Christian Ehler

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 PCH-2, que 
incide, nomeadamente, no nível de 
participação e contribuição para as ações 
indiretas por parte das entidades 
constituintes dos membros que não a União 
e de outras entidades jurídicas. A Comissão 
comunica as conclusões da avaliação, 
acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2018.

1. A Comissão procede, até 
31 de dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar da Empresa Comum PCH-2, que 
incide, nomeadamente, no nível de 
participação e contribuição para as ações 
indiretas por parte das entidades 
constituintes dos membros que não a União 
e de outras entidades jurídicas. A Comissão 
comunica as conclusões da avaliação, 
acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2018. A avaliação 
intercalar da Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 deve ser parte 
integrante da avaliação intercalar do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e ser 
compilada em conjunto com a mesma.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 83
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 PCH-2, que 
incide, nomeadamente, no nível de 
participação e contribuição para as ações 
indiretas por parte das entidades 
constituintes dos membros que não a União 
e de outras entidades jurídicas. 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 PCH-2, que incide, 
nomeadamente, no nível de participação e 
contribuição para as ações indiretas por 
parte das entidades constituintes dos 
membros que não a União e de outras 
entidades jurídicas. 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 84
António Fernando Correia de Campos

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 PCH-2, que 
incide, nomeadamente, no nível de 
participação e contribuição para as ações 
indiretas por parte das entidades 
constituintes dos membros que não a 

1. A Comissão promove, até 
31 de dezembro de 2017, uma avaliação 
intercalar externa da Empresa Comum 
PCH-2, que incide, nomeadamente:
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União e de outras entidades jurídicas. A 
Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

Or. en

Alteração 85
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No nível de participação e de 
contribuição para as ações indiretas por 
parte das entidades constituintes dos 
membros que não a União, bem como de 
outras entidades jurídicas;

Or. en

Alteração 86
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Na contribuição da PCH-2 para os 
objetivos definidos no artigo 2.º, n.º 1, 
alínea b), conforme avaliada, entre 
outros, pelos seguintes indicadores de 
desempenho: artigos científicos 
publicados avaliados pelos pares e o seu 
fator de impacto; número de patentes 
registadas e licenciadas; progresso 
tecnológico alcançado, conforme medido 
pela escala de níveis de preparação 
tecnológica; número de empresas criadas; 
fluxos de caixa gerados por novos 
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produtos ou aplicações; número de postos
de trabalho criados; avaliação 
comparativa da concorrência do setor 
fora da UE; 

Or. en

Alteração 87
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Na contribuição da PCH-2, em 
termos quantificados, para os objetivos 
técnicos específicos estabelecidos no 
artigo 2.º, n.º 2, bem como na avaliação 
do valor económico desse progresso 
tecnológico;

Or. en

Alteração 88
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. A Comissão comunica as conclusões 
da avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

Or. en

Alteração 89
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O orçamento para a Empresa 
Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2 pode ser submetida a uma 
revisão no decurso da revisão intercalar. 

Or. en

(Ver considerando 20-A).

Justificação

Dependendo do resultado da avaliação intercalar, e tendo em devida consideração todos os 
outros fatores pertinentes, deve ser incluída a possibilidade de adaptação do orçamento da 
Empresa Comum Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2 no ato jurídico de base da PCH-2. 
De uma forma geral, as referências a eventuais revisões orçamentais durante a revisão 
intercalar devem também ser incluídas nos atos de base das demais empresas comuns.

Alteração 90
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de seis meses após a 
dissolução da Empresa Comum PCH-2, 
mas o mais tardar dois anos após a ativação 
do procedimento de dissolução referido na 
cláusula 21 dos Estatutos constantes do 
anexo, a Comissão procede a uma 
avaliação final da Empresa Comum 
PCH-2. Os resultados da avaliação final 
são apresentados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

3. No prazo de seis meses após a 
dissolução da Empresa Comum PCH-2, 
mas o mais tardar dois anos após a ativação 
do procedimento de dissolução referido na 
cláusula 21 dos Estatutos constantes do 
anexo, a Comissão promove uma avaliação 
final externa da Empresa Comum PCH-2, 
que deve incluir, no mínimo, os elementos 
analisados na avaliação intercalar. Os 
resultados da avaliação final são 
apresentados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en
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Alteração 91
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum PCH-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 da Empresa Comum PCH-2 é 
dada pelo Parlamento Europeu, sob 
recomendação do Conselho, de acordo com
um procedimento comparável ao previsto 
no artigo 319.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e nos 
artigos 164.º a 166.º do Regulamento (UE,
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, com base no 
relatório de auditoria do Tribunal de 
Contas Europeu.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 92
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 PCH-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 

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum PCH-2 é dada pelo Parlamento 
Europeu, sob recomendação do Conselho, 
antes de 15 de maio do ano n+2, de acordo 
com um procedimento comparável ao 



PE524.727v01-00 40/72 AM\1011987PT.doc

PT

Tratado. definido no artigo 319.º do TFUE e nos 
artigos 164.º e 165.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 e previsto pela 
regulamentação financeira da Empresa 
Comum PCH-2.

Or. en

Alteração 93
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 94
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 
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relevante, de imediato e sem que a sua 
responsabilidade possa ser posta em causa 
devido a esta revelação, devem denunciar 
as fraudes das quais possam tomar 
conhecimento no exercício das suas 
funções ou mandatos no OLAF. Caso não 
cumpram esta obrigação, tornam-se 
pessoalmente responsáveis pelas 
consequências da fraude da qual tiveram 
conhecimento e a qual não revelaram ao 
OLAF.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 95
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O Regulamento (UE) n.º... [Regras de 
Participação e Difusão no 
Programa-Quadro Horizonte 2020] é 
aplicável às ações financiadas pela 
Empresa Comum PCH-2. Nos termos do 
referido regulamento, a Empresa Comum 
PCH-2 é considerada um organismo de 
financiamento e presta apoio financeiro a 
ações indiretas, conforme estabelecido na 
cláusula 1 dos seus Estatutos constantes do 
anexo.

O Regulamento (UE) n.º... [Regras de 
Participação e Difusão no 
Programa-Quadro Horizonte 2020] e as 
decisões da Comissão relevantes para a 
respetiva aplicação são aplicáveis às ações 
financiadas pela Empresa Comum PCH-2. 
Nos termos do referido regulamento, a 
Empresa Comum PCH-2 é considerada um 
organismo de financiamento e presta apoio 
financeiro a ações indiretas, conforme 
estabelecido na cláusula 1 dos seus 
Estatutos constantes do anexo.

Or. en

Justificação

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

Alteração 96
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 8.º, n.º°5, do 
Regulamento (UE) n.º .../2013 [as Regras 
de Participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020], os planos de trabalho 
podem prever condições adicionais 
justificadas de acordo com requisitos 
específicos nesta área ou com a natureza 
e o objetivo da ação, nomeadamente a 
necessidade de os coordenadores serem 
entidades constituintes de um membro 
que não a União. Esta situação não deve, 
sob condição alguma e durante o 
programa, impor condições indevidas ou 
impedir que entidades que o desejem de se 
tornarem uma entidade constituinte de 
um membro; aplicam-se os princípios da 
abertura e da transparência durante a 
vigência da Empresa Comum PCH-2.

Or. en

Alteração 97
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do artigo 8.º, n.º°5, do 
Regulamento (UE) n.º .../2013 [as Regras 
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de Participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020], os planos de trabalho 
podem prever condições adicionais 
justificadas de acordo com requisitos 
específicos nesta área ou com a natureza 
e o objetivo da ação, nomeadamente a 
necessidade de o coordenador ser uma 
entidade constituinte de um membro que 
não a União.

Or. en

Alteração 98
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com os princípios da 
transparência e da não discriminação, 
conforme previsto 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, apela a que as 
propostas organizadas pela Empresa 
Comum PCH-2 sejam publicadas no 
Portal dos Participantes, baseado na Web, 
do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Durante as negociações trilaterais do Programa-Quadro Horizonte 2020, as instituições 
concordaram promover uma maior coerência de todas as possibilidades de convites à 
apresentação de propostas ao abrigo do mesmo. Para o efeito, a Comissão prometeu 
promover a publicação de convites à apresentação de propostas organizados pelas ITC no 
Portal dos Participantes do Programa-Quadro Horizonte 2020. Todas concordaram seguir 
esta abordagem. A presente alteração visa tornar uma obrigação autoimposta num requisito 
legal, garantindo informação simples e acessível aos requerentes.



PE524.727v01-00 44/72 AM\1011987PT.doc

PT

Alteração 99
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quaisquer dotações não utilizadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 521/2008
são transferidas para a Empresa Comum 
PCH-2.

5. Somente as dotações indispensáveis 
para cobrir os custos administrativos
decorrentes dos convites à apresentação 
de propostas no âmbito da PCH-1 são 
transferidas para a Empresa Comum 
PCH-2 das dotações não utilizadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 521/2008.

Or. en

Alteração 100
António Fernando Correia de Campos

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Apoiar financeiramente ações indiretas 
de investigação e inovação principalmente 
sob a forma de subvenções;

(a) Apoiar financeiramente ações indiretas 
de investigação e inovação principalmente 
sob a forma de subvenções atribuídas 
através de convites abertos a 
participantes;

Or. en

Alteração 101
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Providenciar a comunicação 
atempada de convites à apresentação de 
propostas, a disponibilidade de 
documentação legal, processos de 
avaliação e transparência dos resultados;

Or. en

Alteração 102
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(b) após aceitação dos presentes Estatutos 
em declaração de apoio, o Novo 
Agrupamento Industrial Mundial no 
domínio da Energia (New Energy World 
Industry Grouping AISBL), uma 
associação sem fins lucrativos instituída ao 
abrigo do direito belga (número de registo: 
890025478, com sede permanente em 
Bruxelas, Bélgica) (seguidamente 
designado «o Agrupamento Industrial») e

(b) após aceitação dos presentes Estatutos 
em deliberação da instância responsável 
pela sua governação, o Novo 
Agrupamento Industrial Mundial no 
domínio da Energia (New Energy World 
Industry Grouping AISBL), uma 
associação sem fins lucrativos instituída ao 
abrigo do direito belga (número de registo: 
890025478, com sede permanente em 
Bruxelas, Bélgica) (seguidamente 
designado «o Agrupamento Industrial») e

Or. fr

Alteração 103
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(c) após aceitação dos presentes Estatutos 
em declaração de apoio, o Novo 
Agrupamento Europeu de Investigação no 

(c) após aceitação dos presentes Estatutos 
em deliberação da instância responsável 
pela sua governação, o Novo 
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domínio das Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio (New European Research 
Grouping on Fuel Cells and Hydrogen 
AISBL), uma organização sem fins 
lucrativos estabelecida ao abrigo do direito 
belga (número de registo: 0897.679.372, 
com sede permanente em Bruxelas, 
Bélgica) (seguidamente designado «o 
Agrupamento de Investigação»).

Agrupamento Europeu de Investigação no 
domínio das Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio (New European Research 
Grouping on Fuel Cells and Hydrogen 
AISBL), uma organização sem fins 
lucrativos estabelecida ao abrigo do direito 
belga (número de registo: 0897.679.372, 
com sede permanente em Bruxelas, 
Bélgica) (seguidamente designado «o 
Agrupamento de Investigação»).

Or. fr

Alteração 104
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todos os membros têm a possibilidade 
de se retirar da Empresa Comum PCH-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 PCH-2 antes da sua 
retirada.

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

Or. fr

Alteração 105
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O Conselho de Administração 
aprecia o pedido tendo em conta a 
relevância e o potencial valor 
acrescentado do requerente para a 
realização dos objetivos da Empresa 
Comum PCH e toma uma decisão sobre o 
mesmo. As regras para aceitação de novos 
membros devem ser públicas e 
transparentes, não colocar obstáculos 
indevidos, sendo que qualquer rejeição 
tem de ser claramente justificada por 
escrito, bem como disponibilizada ao 
candidato e ao Grupo de Representantes 
dos Estados.

Or. en

Alteração 106
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. A qualidade de membro da Empresa 
Comum PCH-2 não pode ser cedida a 
terceiros sem acordo prévio do Conselho 
de Administração.

2. A qualidade de membro da Empresa 
Comum PCH-2 não pode ser cedida a 
terceiros sem acordo prévio do Conselho 
de Administração. Este acordo é 
notificado à Comissão, que dispõe de 
direito de oposição.

Or. fr

Alteração 107
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Três representantes da Comissão; (a) Cinco representantes da Comissão;

Or. en

Justificação

No anterior período de financiamento havia cinco representantes da Comissão.

Alteração 108
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão detém 50 % dos direitos de 
voto. Os votos da Comissão são 
indivisíveis. O Agrupamento Industrial tem 
direito a 43 % dos direitos de voto e o 
Agrupamento de Investigação a 7 % dos 
direitos de voto. Os membros devem 
envidar todos os esforços para obter o 
consenso. Na ausência de consenso, o 
Conselho de Administração toma as suas 
decisões por maioria de, pelo menos, 75 % 
de todos os votos, incluindo os votos dos 
membros não presentes.

1. A Comissão detém 51 % dos direitos de 
voto. Os votos da Comissão são 
indivisíveis. O Agrupamento Industrial tem 
direito a 42 % dos direitos de voto e o 
Agrupamento de Investigação a 7 % dos 
direitos de voto. Os membros devem 
envidar todos os esforços para obter o 
consenso. Na ausência de consenso, o 
Conselho de Administração toma as suas 
decisões por maioria de, pelo menos, 75 % 
de todos os votos, incluindo os votos dos 
membros não presentes.

Or. en

Alteração 109
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

dos Estados tem direito a participar nas 
reuniões do Conselho de Administração e 
nas deliberações, mas não tem direito de 
voto.

Or. en

Justificação

O Grupo de Representantes dos Estados, bem como o Comité Científico e o Fórum de Partes 
Interessadas são organismos consultivos da Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2, nos termos do ponto 4, n.º 2, dos seus estatutos. Para desempenharem 
devidamente as suas funções, deve ser-lhes concedido o direito a participar nas reuniões do 
Conselho de Administração, assim como nas deliberações daí emanadas. Quem tem direito a 
fazer recomendações, deve ter também direito a pronunciar-se.

Alteração 110
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – ponto 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 111
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – ponto 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

O Grupo de Representantes dos Estados, bem como o Comité Científico e o Fórum de Partes 
Interessadas são organismos consultivos da Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2, nos termos do ponto 4, n.º 2, dos seus estatutos. Para desempenharem 
devidamente as suas funções, deve ser-lhes concedido o direito a participar nas reuniões do 
Conselho de Administração, assim como nas deliberações daí emanadas. Quem tem direito a 
fazer recomendações, deve ter também direito a pronunciar-se.

Alteração 112
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – ponto 3 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Presidente do Fórum de Partes 
Interessadas tem direito a participar nas 
reuniões do Conselho de Administração e 
nas deliberações, mas não tem direito de 
voto.

Or. en

Justificação

O Grupo de Representantes dos Estados, bem como o Comité Científico e o Fórum de Partes 
Interessadas são organismos consultivos da Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2, nos termos do ponto 4, n.º 2, dos seus estatutos. Para desempenharem 
devidamente as suas funções, deve ser-lhes concedido o direito a participar nas reuniões do 
Conselho de Administração, assim como nas deliberações daí emanadas. Quem tem direito a 
fazer recomendações, deve ter também direito a pronunciar-se.

Alteração 113
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 6 – ponto 3 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

 O Conselho de Administração aprova o 
seu regulamento interno.

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

Or. en

Alteração 114
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve velar 
permanentemente pela coordenação das 
atividades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e da Empresa Comum 
Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2, 
identificando com regularidade possíveis 
complementaridades e sinergias, 
incluindo sobreposições convenientes, e 
implementando um processo de 
coordenação destinado a conciliar as 
prioridades em matéria de investigação 
abrangidas pela investigação em 
colaboração no âmbito do 
Programa-Quadro e as atividades 
abrangidas pela Empresa Comum Pilhas 
de Combustível e Hidrogénio 2.

Or. en

Justificação

É urgente coordenar as atividades de investigação no âmbito do Programa-Quadro e as 
atividades desenvolvidas nas ITC, incluindo a gestão das sobreposições convenientes e das 
sinergias e complementaridades pretendidas. Como é natural, a Comissão estaria em 
melhores condições para executar essa tarefa, uma vez que o papel que desempenha na 
estrutura de governação das ITC (com 50 % dos votos) a dota dos meios suficientes para tal.
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Alteração 115
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Aprovar e disponibilizar ao público 
regras abertas e transparentes para 
entidades que desejem tornar-se entidades 
constituintes de um membro da Empresa 
Comum;

Or. en

Alteração 116
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Nomear, demitir, renovar o mandato, 
orientar e acompanhar o desempenho do 
Diretor Executivo;

(e) Nomear, exonerar das suas funções, 
renovar o mandato, orientar e acompanhar 
o desempenho do Diretor Executivo;

Or. fr

Alteração 117
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 2 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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



AM\1011987PT.doc 53/72 PE524.727v01-00

PT

Europeu e do Conselho;

Or. fr

Justificação

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

Alteração 118
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

(l) Aprovar os convites à apresentação de 
propostas;

Or. en

Justificação

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

Alteração 119
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Aprovar os convites à apresentação de 
propostas, bem como, quando adequado, as 
respetivas regras relativas aos 

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

procedimentos de apresentação, avaliação, 
seleção, atribuição, recurso e normas de 
transparência;

Or. en

Alteração 120
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

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

(m) Aprovar a lista de ações selecionadas 
para financiamento com base na lista de 
classificação produzida por um painel de 
peritos independentes, em conformidade 
com o artigo 37.º do Regulamento (UE) 
n.º .../2013 [as Regras de Participação no 
H2020];

Or. en

Alteração 121
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 2 – alínea s-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(s-A) Informar regulamente o Grupo de 
Representantes dos Estados, o Comité 
Científico e o Fórum de Partes 
Interessadas sobre todas as matérias 
pertinentes para o seu papel consultivo;

Or. en

Justificação

Para poderem cumprir as suas funções enquanto órgãos consultivos da Empresa Comum 
Pilhas de Combustível e Hidrogénio 2, o Grupo de Representantes dos Estados, o Comité 
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Científico e o Fórum de Partes Interessadas devem receber informações adequadas sobre 
todas as questões pertinentes.

Alteração 122
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 8 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração de entre uma 
lista de candidatos proposta pela Comissão, 
na sequência de um processo de seleção 
aberto e transparente. A Comissão associa 
a representação dos outros membros da 
Empresa Comum PCH-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 PCH-2 ao processo de 
seleção, conforme adequado. O 
Parlamento Europeu dispõe do direito de 
oposição.

Or. fr

Alteração 123
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Não há motivo para que o Diretor Executivo tenha de ser independente: tal como o pessoal, 
está subordinado ao Conselho de Administração, em particular, e aos interesses da União em 
geral, assim como os outros participantes.
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Alteração 124
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 125
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 4 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Elaborar, em cooperação com a 
Divisão de Comunicação da Empresa 
Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2, um relatório anual sobre os 
progressos das atividades de investigação 
e desenvolvimento;

Or. en

Justificação

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

Alteração 126
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 4 – alínea j-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 127
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 4 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(l-A) Acompanhar atempadamente as 
recomendações decorrentes da avaliação 
final da Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio, da avaliação 
intercalar da Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 ou de 
quaisquer outras avaliações pertinentes 
das atividades da Empresa Comum Pilhas 
de Combustível e Hidrogénio 2;

Or. en

Justificação

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

Alteração 128
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 129
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Supervisionar um sistema de 
informação e promoção para a ampla 
participação nas atividades da Empresa 
Comum, nomeadamente os convites à 
apresentação de propostas, incluindo uma 
hiperligação para o sistema de Pontos de 
Contacto Nacionais (PCN);

Or. en

Alteração 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de Regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Comité Científico é constituído por 28
membros, um por Estado-Membro, por 
um período renovável de dois anos. O 
grupo elege um presidente de entre os seus 
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membros. membros para um mandato de um ano. A 
sua composição deve respeitar a 
igualdade de géneros prevista no 
artigo 16.º do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. ro

Alteração 131
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – 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 PCH-2 de 
recomendações baseadas em dados
científicos.

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 PCH-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 [o Programa-Quadro 
Horizonte 2020].

Or. en

Alteração 132
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Aconselhamento sobre as prioridades 
científicas a integrar nos planos de trabalho 

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

Or. en

Alteração 133
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Aconselhamento sobre as 
prioridades científicas a integrar na 
Agenda de Investigação Estratégica;

Or. en

Alteração 134
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – 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

Alteração 135
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

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

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

Or. en

Alteração 136
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – 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

Alteração 137
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Para poder cumprir a sua função enquanto órgão consultivo da Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2, o Comité Científico deve receber informações adequadas sobre 
todas as questões pertinentes.

Alteração 138
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 139
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 140
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – 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 141
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A pertinência de incluir uma dada 
prioridade de investigação abrangida pela 
Empresa Comum PCH-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;

Or. en

Alteração 142
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Grupo de Representantes dos Estados 
deve ser informado com regularidade, 
particularmente sobre a participação em 
ações indiretas financiadas pela Empresa 
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Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2, sobre o resultado de cada 
convite à apresentação de propostas e a 
implementação do projeto, sobre as 
sinergias com outros programas 
relevantes da União, sobre a execução do 
orçamento da Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 e sobre a 
difusão e exploração dos resultados da 
investigação.

Or. en

Justificação

Para poder cumprir a sua função enquanto órgão consultivo da Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2, o Grupo de Representantes dos Estados deve receber 
informações adequadas sobre todas as questões pertinentes.

Alteração 143
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Grupo de Representantes dos Estados 
da PCH-2 aprova o seu próprio 
regulamento interno.

6. O Grupo de Representantes dos Estados 
da PCH-2 aprova e disponibiliza ao 
público o seu próprio regulamento interno.

Or. en

Alteração 144
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para que o Grupo de Representantes 
dos Estados cumpra as suas 
responsabilidades no que diz respeito aos 
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pontos 3, 4 e 5 da presente cláusula, deve 
receber regularmente informação, por 
parte do Diretor Executivo, sobre os 
resultados de convites à apresentação de 
propostas, a participação de países e 
participantes, incluindo dados financeiros 
e contribuições em espécie dos membros.

Or. en

Alteração 145
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 12 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fórum de Partes Interessadas é 
informado das atividades da Empresa 
Comum PCH-2 e convidado a apresentar 
observações.

2. O Fórum de Partes Interessadas é 
informado com regularidade das 
atividades da Empresa Comum PCH-2,
particularmente sobre a participação em 
ações indiretas financiadas pela Empresa 
Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2, sobre o resultado de cada 
convite à apresentação de propostas e a 
implementação do projeto, sobre as 
sinergias com outros programas 
relevantes da União, sobre a execução do 
orçamento da Empresa Comum Pilhas de
Combustível e Hidrogénio 2 e sobre a 
difusão e exploração dos resultados da 
investigação, bem como convidado a 
apresentar observações.

Or. en

Justificação

Para poder cumprir a sua função enquanto órgão consultivo da Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2, o Fórum de Partes Interessadas deve receber informações 
adequadas sobre todas as questões pertinentes.
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Alteração 146
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 12 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Fórum de Partes Interessadas é 
informado das atividades da Empresa 
Comum PCH-2 e convidado a apresentar 
observações.

2. O Fórum de Partes Interessadas é 
informado com regularidade das 
atividades da Empresa Comum PCH-2 e 
convidado a apresentar observações.

Or. en

Alteração 147
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 14-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Caso um membro da Empresa 
Comum PCH-2 não cumpra os 
compromissos respeitantes à contribuição 
financeira acordada, o Diretor Executivo 
notifica-o por escrito e fixará um prazo 
razoável para a resolução desse 
incumprimento. Se a situação não for 
regularizada no prazo estabelecido, o 
Diretor Executivo convoca uma reunião 
do Conselho de Administração para 
decidir se o membro em falta deve ser 
excluído ou se devem ser adotadas outras 
medidas até que os referidos 
compromissos sejam respeitados. 
Qualquer membro que não respeite as 
suas obrigações pode, inicialmente, após 
ter sido ouvido e lhe ter sido proposto um 
procedimento de regularização, ver 
suspenso o seu direito de voto pelo 
Conselho de Administração.

Or. fr
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Alteração 148
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 17 – ponto 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ações selecionadas para financiamento, 
nomeadamente a sua repartição por tipo de 
participantes, incluindo PME, e por país, e 
com indicação da contribuição da Empresa 
Comum PCH-2 para as ações e 
participantes individuais.

(c) Ações selecionadas para financiamento, 
nomeadamente a sua repartição por tipo de 
participantes, incluindo PME, estatísticas 
por país e indicação da contribuição 
financeira da Empresa Comum PCH-2 
para as ações e participantes individuais.

Or. en

Alteração 149
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 17 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Empresa Comum PCH-2 apresenta 
anualmente um relatório à Comissão nos 
termos previstos no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

3. A Empresa Comum PCH-2 apresenta 
anualmente um relatório à Comissão e às 
autoridades orçamentais.

No prazo de dois meses após o final de 
cada exercício orçamental, o Diretor 
Executivo apresenta as contas anuais e o 
balanço do exercício anterior ao Tribunal 
de Contas. Este pode efetuar inspeções, 
incluindo verificações no local.

Or. en

Alteração 150
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 17 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum PCH-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 PCH-2 
são examinadas pelo Tribunal de Contas 
no âmbito do procedimento de quitação. 
No seu trabalho, o Tribunal deve tomar 
em consideração o trabalho do organismo 
de auditoria independente ao qual será 
confiada a apresentação do parecer
previsto no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. fr

Alteração 151
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 17 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum PCH-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 PCH-2 
são examinadas pelo Tribunal de Contas, 
em conformidade com o artigo 287.º, do 
Tratado.

Or. en

Alteração 152
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 17 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As contas da Empresa Comum PCH-2 Suprimido
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não estão sujeitas a exame pelo Tribunal 
de Contas.

Or. en

Alteração 153
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 17 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 154
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 17 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Tribunal de Contas elabora um 
Relatório Anual Específico sobre a 
Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2.

Or. en

Alteração 155
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 20 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 156
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 21 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em caso de dissolução da Empresa 
Comum PCH-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 à data da 
dissolução, na proporção da sua 
contribuição financeira para a Empresa 
Comum PCH-2. O eventual excedente 
distribuído à União reverte para o 
orçamento da União.

4. Em caso de dissolução da Empresa 
Comum PCH-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 à data da 
dissolução, na proporção da sua 
contribuição financeira para a Empresa 
Comum PCH-2. O eventual excedente 
distribuído à União reverte para o 
programa específico de execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 no 
orçamento da União.

Or. fr

Justificação

Caso exista um excedente, é lógico que revertam para o Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 157
António Fernando Correia de Campos



AM\1011987PT.doc 71/72 PE524.727v01-00

PT

Proposta de regulamento
Anexo – 1.4.3

Texto da Comissão

1.4.3. Indicadores de resultados e de impacto

É proposto um conjunto de indicadores-chave de desempenho (ICD) para fins de 
acompanhamento da Empresa Comum PCH-2 ao longo do período de 2014 a 2020, 
em consonância com os objetivos específicos do programa.

Domínio Descrição do ICD Meta Quando?

Objetivo 
operacional 1

Despesas públicas e 
privadas em atividades 
de I&D, inovação e 
implantação inicial na 
Europa (desencadeadas 
pela Empresa Comum)

> 1,4 mil 
milhões 
de EUR 
no 
período de 
2014 2020  

Até 2020

Objetivo 
operacional 2

Participação das PME no 
programa da Empresa 
Comum

≥25%

Em cada 
convite à 
apresentação 
de propostas

Objetivo 
operacional 3

Projetos de 
demonstração da 
Empresa Comum PCH-2 
em Estados-Membros e 
regiões que beneficiam 
de Fundos Estruturais da 
UE

7 projetos Até 2020

Objetivo 
operacional 4

Tempo necessário para a 
concessão de subvenções 
(desde o encerramento 
do convite até à 
assinatura da convenção 
de subvenção)

Tempo até ao pagamento

< 180 dias

< 90 dias

Em cada 
convite à 
apresentação 
de propostas

Alteração
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1.4.3. Indicadores de resultados e de impacto

É proposto um conjunto de indicadores-chave de desempenho (ICD) para fins de 
acompanhamento da Empresa Comum PCH-2 ao longo do período de 2014 a 2020, 
em consonância com os objetivos específicos do programa.

Domínio Descrição do ICD Meta Quando?

Objetivo 
operacional 1

Despesas públicas e 
privadas em atividades 
de I&D, inovação e 
implantação inicial na 
Europa (desencadeadas 
pela Empresa Comum)

> 1,4 mil 
milhões de 
EUR no 
período de 
2014 2020  

Até 2020

Objetivo 
operacional 2

Participação das PME no 
programa da Empresa 
Comum

≥25%

Em cada 
convite à 
apresentação 
de propostas

Objetivo 
operacional 3

Projetos de 
demonstração da 
Empresa Comum PCH-2 
em Estados-Membros e 
regiões que beneficiam 
de Fundos Estruturais da 
UE

35 projetos Até 2020

Objetivo 
operacional 4

Tempo necessário para a 
concessão de 
subvenções (desde o 
encerramento do convite 
até à assinatura da 
convenção de 
subvenção)

Tempo até ao pagamento

< 180 dias

< 90 dias

Em cada 
convite à 
apresentação 
de propostas

Or. en


