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Alteração 5
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Horizonte 2020 - Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020), 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
.../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... 20135  (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020»), visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante uma 
contribuição para o reforço das parcerias 
público-públicas, nomeadamente com a 
participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no artigo 
185.º do Tratado.

(2) O Horizonte 2020 - Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020), 
estabelecido no Regulamento (UE) n.º 
.../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... 20135 (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020»), visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante o reforço 
das sinergias e da coordenação e evitando 
duplicações desnecessárias com 
programas de investigação internacionais, 
nacionais e regionais. As parcerias 
público-públicas, nomeadamente com a 
participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no artigo 
185.º do Tratado devem cumprir esses 
objetivos, satisfazer as condições 
especificadas no referido Regulamento, 
em particular as constantes do artigo 20.º, 
e respeitar escrupulosamente os 
princípios gerais aplicáveis ao Horizonte 
2020.

__________________ __________________
5 JO ... [PQ H2020] 5 JO ... [PQ H2020]

Or. en

Justificação

Este aditamento salienta a importância dos princípios acordados durante as negociações do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente às P2P e àquilo que devem proporcionar.

Alteração 6
Christian Ehler
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Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) De acordo com a Decisão .../2013/UE 
do Conselho, de ... de 2013 que estabelece 
o Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)9, 
pode ser concedido um maior apoio ao 
Programa Europeu de Investigação 
Metrológica.

(5) De acordo com o Regulamento (UE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ... de 2013, que estabelece o 
Programa-Quadro Horizonte 2020, e com 
a Decisão .../2013/UE do Conselho, de ... 
de 2013 que estabelece o Programa 
Específico de execução do Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)9, pode ser concedido 
um maior apoio ao Programa Europeu de 
Investigação Metrológica.

__________________ __________________
8a JO ... [H2020]

9 JO... [PE H2020] 9 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 
20.º do Programa-Quadro e com os princípios nele enunciados.

Alteração 7
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Programa Europeu de Metrologia 
para a Inovação e Investigação 
(seguidamente designado «Programa 
EMPIR»), em consonância com a 
Estratégia Europa 2020 e com as 
iniciativas emblemáticas conexas, 
nomeadamente a «União da Inovação»10, a 

(6) O Programa Europeu de Metrologia 
para a Inovação e Investigação 
(seguidamente designado «Programa 
EMPIR»), em consonância com a 
Estratégia Europa 2020 e com as 
iniciativas emblemáticas conexas, 
nomeadamente a «União da Inovação»10, a 



AM\1012267PT.doc 5/12 PE524.767v01-00

PT

«Agenda Digital para a Europa»11, «Uma 
Europa Eficiente em termos de Recursos»12

e «Uma Política Industrial para a Era da 
Globalização»13, será um programa mais 
ambicioso e inclusivo executado durante 
um período de dez anos (2014-2024) por 
[28] Estados participantes. Como uma das 
melhorias do Programa EMPIR em relação 
ao programa anterior, serão incluídas 
atividades de inovação e exploração 
industrial, de investigação aplicável a 
normas e padrões e de reforço das 
capacidades.

«Agenda Digital para a Europa»11, «Uma 
Europa Eficiente em termos de Recursos»12

e «Uma Política Industrial para a Era da 
Globalização»13, será um programa mais 
ambicioso e inclusivo executado durante 
um período de sete anos (2014-2020) por 
[28] Estados participantes. Como uma das 
melhorias do Programa EMPIR em relação 
ao programa anterior, serão incluídas 
atividades de inovação e exploração 
industrial, de investigação aplicável a 
normas e padrões e de reforço das 
capacidades.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 final de 6.10.2010. 10 COM(2010) 546 final de 6.10.2010.
11 COM(2010) 245 final/2 de 26.8.2010. 11 COM(2010) 245 final/2 de 26.8.2010.
12 COM(2011) 21 de 26.1.2011. 12 COM(2011) 21 de 26.1.2011.
13 COM (2012) 582 final de 10.10.2012. 13 COM (2012) 582 final de 10.10.2012.

Or. en

Justificação

A publicação, por duas gerações de P2Pem paralelo, de convites à apresentação de 
propostas a partir de 2020 acarretariam custos administrativos, aumentariam a
complexidade do financiamento da UE destinado à investigação e camuflariam os montantes 
reais de financiamento gastos anualmente. A vigência das P2P deve, por conseguinte, ser 
alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros programas-quadro.

Alteração 8
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-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-públicas financiadas ao 
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abrigo do Horizonte 2020 com a vigência 
do Programa-Quadro, a fim de evitar a 
existência em paralelo de diferentes 
conjuntos de regras, assim como, no 
futuro, encargos administrativos 
adicionais associados para os 
participantes;

Or. en

Alteração 9
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os Estados participantes tencionam 
contribuir para a execução do Programa 
EMPIR durante o seu período de vigência 
(2014-2024).

(7) Os Estados participantes tencionam 
contribuir para a execução do Programa 
EMPIR durante o seu período de vigência 
(2014-2020).

Or. en

Justificação

A publicação, por duas gerações de P2Pem paralelo, de convites à apresentação de 
propostas a partir de 2020 acarretariam custos administrativos, aumentariam a 
complexidade do financiamento da UE destinado à investigação e camuflariam os montantes 
reais de financiamento gastos anualmente. A vigência das P2P deve, por conseguinte, ser 
alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros programas-quadro.

Alteração 10
Norbert Glante

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A execução conjunta do Programa 
EMPIR exige uma estrutura de execução. 
Os Estados participantes chegaram a

(11) A execução conjunta do Programa 
EMPIR exige uma estrutura de execução. 
Os Estados participantes chegaram a 
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acordo sobre a estrutura de execução do 
Programa EMPIR e criaram em 2007 a 
EURAMET e.V. (seguidamente designada 
«EURAMET») - Organização Regional 
Europeia de Metrologia - sob a forma de 
associação sem fins lucrativos ao abrigo do 
direito alemão. A EURAMET tem 
igualmente funções e obrigações em 
matéria de harmonização metrológica mais 
ampla a nível europeu e mundial. Está 
aberta à participação de todos os Institutos 
Nacionais de Metrologia (INM), na 
qualidade de membros, e dos institutos 
designados (ID), na qualidade de 
associados. A adesão à EURAMET não 
está dependente da existência de programas 
nacionais de investigação metrológica. 
Dado que, de acordo com o Relatório da 
Avaliação Intercalar do Programa EMRP, a 
estrutura de governação da EURAMET 
comprovou a sua eficiência e elevado nível 
de qualidade na execução do Programa 
EMRP, a EURAMET deve igualmente ser 
utilizada para a execução do Programa 
EMPIR. A EURAMET deve ser a 
destinatária da contribuição financeira da 
União.

acordo sobre a estrutura de execução do 
Programa EMPIR e criaram em 2007 a 
EURAMET e.V. (seguidamente designada 
«EURAMET») - Organização Regional 
Europeia de Metrologia - sob a forma de 
associação sem fins lucrativos ao abrigo do 
direito alemão. A EURAMET tem 
igualmente funções e obrigações em 
matéria de harmonização metrológica mais 
ampla a nível europeu e mundial. Está 
aberta à participação de todos os Institutos 
Nacionais de Metrologia (INM), na 
qualidade de membros, e dos institutos 
designados (ID), na qualidade de 
associados. A adesão à EURAMET não 
está dependente da existência de programas 
nacionais de investigação metrológica. 
Dado que, de acordo com o Relatório da 
Avaliação Intercalar do Programa EMRP, a 
estrutura de governação da EURAMET 
comprovou a sua eficiência e elevado nível 
de qualidade na execução do Programa 
EMRP, a EURAMET deve igualmente ser 
utilizada para a execução do Programa 
EMPIR. A EURAMET deve ser a 
destinatária da contribuição financeira da 
União. Nos processos de recrutamento 
para a EURAMET, deve ser respeitada a 
igualdade de género, nos termos do artigo 
15.º do Programa-Quadro «Horizonte 
2020».

Or. de

Alteração 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa EMPIR é de 300
milhões de EUR. A contribuição financeira 

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa EMPIR é de 262,5
milhões de EUR. A contribuição financeira 
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provém das dotações previstas no 
orçamento geral da União atribuídas às 
componentes relevantes do Programa 
Específico de execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
estabelecido pela Decisão .../2013/UE, de 
acordo com o disposto no artigo 58.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iv), e nos artigos 60.º e 
61.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

provém das dotações previstas no 
orçamento geral da União atribuídas às 
componentes relevantes do Programa 
Específico de execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
estabelecido pela Decisão .../2013/UE, de 
acordo com o disposto no artigo 58.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iv), e nos artigos 60.º e 
61.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Or. en

Justificação

O orçamento das P2P e das PPP deve sofrer um corte de 12,5 %, como consequência da 
redução global da dotação do Horizonte 2020 no âmbito do QFP, de modo a não pôr em 
risco, por um lado, o equilíbrio delicado do financiamento destinado à investigação 
colaborativa e, por outro, o financiamento das parcerias.

Alteração 12
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Demonstração pelos Estados 
participantes do estabelecimento do 
Programa EMPIR de acordo com as 
prioridades de investigação e os objetivos 
definidos no Programa-Quadro Horizonte 
2020;

Or. en

Justificação

Este aditamento salienta a necessidade de uma forte coerência entre as atividades das P2P e 
as prioridades de investigação definidas no Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 13
Christian Ehler
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Demonstração pelos Estados 
participantes do estabelecimento do 
Programa EMPIR de acordo com os 
princípios gerais subjacentes ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020;

Or. en

Justificação

Este aditamento realça a importância da conformidade das P2P com os princípios gerais 
aplicáveis ao Programa-Quadro Horizonte 2020, como a liberdade de acesso, a igualdade de 
género e a não discriminação, acordados durante as negociações do Horizonte 2020.

Alteração 14
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Demonstração pelos Estados 
participantes do estabelecimento do 
Programa EMPIR de acordo com as 
condições previstas no artigo 20.º do 
Regulamento (UE) n.º.../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
de 2013, que estabelece o 
Programa-Quadro Horizonte 2020;

Or. en

Justificação

Este aditamento salienta a importância dos princípios acordados durante as negociações do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente às P2P e àquilo que devem proporcionar.
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Alteração 15
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao disposto no 
artigo 24.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º ... [Regras de Participação e Difusão 
Horizonte 2020], os custos indiretos 
elegíveis dos INM e ID participantes em 
projetos financiados pelo Programa 
EMPIR são determinados pela aplicação 
de uma taxa fixa de 5% dos seus custos 
diretos totais elegíveis, excluindo os 
custos diretos elegíveis relativos a 
subcontratação e os custos dos recursos 
disponibilizados por terceiros que não 
sejam utilizados nas instalações do 
beneficiário, bem como o apoio financeiro 
a terceiros.

Suprimido

Or. ro

Alteração 16
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. De acordo com os princípios da 
transparência e da não discriminação 
enunciados nos artigos 35.º, 60.º, n.º 1, e 
128.º, n.º 1, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, os convites à 
apresentação de propostas organizados 
pelo Programa EMPIR devem ser 
publicados no portal de Internet destinado 
aos participantes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en
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Justificação

Durante as negociações tripartidas, as instituições acordaram em fomentar uma maior 
coerência de todas as possibilidades de convites à apresentação de propostas financiadas ao 
abrigo do Horizonte 2020. Para o efeito, a Comissão compromoteu-se a promover a 
publicação de convites à apresentação de propostas organizados pelas PPP e P2P no portal 
destinado aos participantes do Horizonte 2020. Esta alteração visa transformar uma 
obrigação autoimposta num requisito legal, garantindo aos candidatos uma informação 
simples e acessível.

Amendment 17
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar do Programa EMPIR. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
referida avaliação que inclui as conclusões 
da avaliação e as observações da 
Comissão. A Comissão apresenta o 
referido relatório 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 do Programa EMPIR. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
referida avaliação que inclui as conclusões 
da avaliação e as observações da 
Comissão. A Comissão apresenta o 
referido relatório ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 30 de junho de 2018. A 
avaliação intercalar do Programa EMPIR 
deve fazer parte da avaliação intercalar 
do Horizonte 2020, em cuja compilação 
deve ser incluída.

Or. en

Alteração 18
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar do Programa EMPIR. A 

1. A Comissão procede, até 30 junho de 
2017, a uma avaliação intercalar do 
Programa EMPIR. A Comissão elabora um 
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Comissão elabora um relatório sobre a 
referida avaliação que inclui as conclusões 
da avaliação e as observações da 
Comissão. A Comissão apresenta o 
referido relatório ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 30 de junho de 2018.

relatório sobre a referida avaliação que 
inclui as conclusões da avaliação e as 
observações da Comissão. A Comissão 
apresenta o referido relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 31 
de dezembro de 2017.

Or. ro


