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Alteração 25
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 26
Jean-Pierre Audy

Projeto de resolução legislativa
N.º 4

Projeto de resolução legislativa Alteração

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

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho 
tencione alterar substancialmente a 
proposta da Comissão com as alterações 
nela introduzidas;

Or. fr

Alteração 27
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 ... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)6, visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação através da combinação do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 

(4) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)6, visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação através da combinação do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
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fundos do setor privado, no âmbito de 
parcerias público-privadas em domínios 
essenciais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais abrangentes de 
competitividade da União e para enfrentar 
os desafios sociais. A participação da 
União nessas parcerias pode assumir a 
forma de contribuições financeiras para 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e ao 
abrigo da Decisão n.º 1982/2006/CE.

fundos do setor privado, no âmbito de 
parcerias público-privadas em domínios 
essenciais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais abrangentes de 
competitividade da União, mobilizar 
investimento privado, e para enfrentar os 
desafios sociais. 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 nessas parcerias 
pode assumir a forma de contribuições 
financeiras para empresas comuns 
estabelecidas com base no artigo 187.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
6 JO [PQ H 2020]. 6 JO [PQ H 2020].

Or. en

Justificação

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

Alteração 28
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos da 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)7, 
deve ser prestado apoio adicional a 
empresas comuns constituídas ao abrigo da 
Decisão 1982/2006/CE, nas condições 
especificadas na Decisão [...]/2013/UE. A 
prioridade «Liderança Industrial» visa duas 
linhas de atividade específicas no domínio 
das tecnologias da informação e das 
comunicações: a «microelectrónica e 
nanoeletrónica», e «uma nova geração de 
componentes e sistemas: engenharia de 
componentes e sistemas avançados, 
incorporados e inteligentes». Os sistemas 
informáticos incorporados (ARTEMIS) e a 
nanoeletrónica (ENIAC) devem ser 
combinados numa única iniciativa.

(5) Nos termos do Regulamento (CE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ... 2013 que estabelece o 
Horizonte 2020 e da 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)7, deve ser prestado apoio adicional a 
empresas comuns constituídas ao abrigo da 
Decisão 1982/2006/CE, nas condições 
especificadas na Decisão [...]/2013/UE. A 
prioridade «Liderança Industrial» visa duas 
linhas de atividade específicas no domínio 
das tecnologias da informação e das 
comunicações: a «microeletrónica e 
nanoeletrónica», e «uma nova geração de 
componentes e sistemas: engenharia de 
componentes e sistemas avançados, 
incorporados e inteligentes». Os sistemas 
informáticos incorporados (ARTEMIS) e a 
nanoeletrónica (ENIAC) devem ser 
combinados numa única iniciativa.

__________________ __________________
7 JO [PE H 2020]. 7 JO [PE H 2020].

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 29
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos da 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)7, 
deve ser prestado apoio adicional a 
empresas comuns constituídas ao abrigo 
da Decisão 1982/2006/CE, nas condições 
especificadas na Decisão [...]/2013/UE. A 
prioridade «Liderança Industrial» visa duas 
linhas de atividade específicas no domínio 
das tecnologias da informação e das 
comunicações: a «microelectrónica e 
nanoeletrónica», e «uma nova geração de 
componentes e sistemas: engenharia de 
componentes e sistemas avançados, 
incorporados e inteligentes». Os sistemas 
informáticos incorporados (ARTEMIS) e a 
nanoeletrónica (ENIAC) devem ser 
combinados numa única iniciativa.

(5) Nos termos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e da Decisão [...]/2013/UE 
do Conselho, de [...] de 2013, pode 
continuar a ser prestado apoio às 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
das condições especificadas no Programa-
Quadro Horizonte 2020, em especial no 
artigo 25.º do referido programa, e em 
conformidade com os princípios gerais 
definidos no Programa-Quadro Horizonte 
2020, em particular os princípios da 
igualdade de géneros e de acesso aberto. 
A prioridade «Liderança Industrial» visa 
duas linhas de atividade específicas no 
domínio das tecnologias da informação e 
das comunicações: a «microeletrónica e 
nanoeletrónica», e «uma nova geração de 
componentes e sistemas: engenharia de 
componentes e sistemas avançados, 
incorporados e inteligentes». Os sistemas 
informáticos incorporados (ARTEMIS) e a 
nanoeletrónica (ENIAC) devem ser 
combinados numa única iniciativa.

__________________
7 JO [PE H 2020].

Or. en

Alteração 30
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Sem prejuízo da avaliação 
intercalar referida no artigo 11.º, n.º 1, do 
presente regulamento e em conformidade 
com o artigo 32.º do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, as Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas, enquanto 
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instrumento de financiamento específico, 
devem estar sujeitas a uma avaliação 
intercalar aprofundada, que deve incluir 
especificamente uma análise à sua 
abertura, transparência, eficácia e 
eficiência.

Or. en

Justificação

Trata-se de procurar um alinhamento com o artigo 32.º do Regulamento-Quadro Horizonte 
2020.

Alteração 31
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para realizar os seus objetivos, a 
empresa comum ECSEL deve prestar apoio 
financeiro aos participantes, 
principalmente sob a forma de subvenções 
concedidas no seguimento de convites à 
apresentação de propostas abertos e 
concorrenciais. Esse apoio financeiro deve 
ser orientado para a correção de 
deficiências comprovadas do mercado que 
impeçam o desenvolvimento do programa 
em causa e deve ter um efeito de incentivo 
suficiente para mudar o comportamento do 
destinatário.

(19) Para realizar os seus objetivos, a 
empresa comum ECSEL deve prestar apoio 
financeiro aos participantes, 
principalmente sob a forma de subvenções 
concedidas no seguimento de convites à 
apresentação de propostas abertos e 
concorrenciais, tendo simultaneamente em 
conta um ónus administrativo reduzido 
para facilitar o acesso ao apoio 
financeiro. Esse apoio financeiro deve ser 
orientado para a correção de deficiências 
comprovadas do mercado que impeçam o 
desenvolvimento do programa em causa e 
deve ter um efeito de incentivo suficiente 
para mudar o comportamento do 
destinatário.

Or. en

Alteração 32
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A contribuição financeira da União 
deverá ser gerida de acordo com o 
princípio da boa gestão financeira e com as 
regras pertinentes em matéria de gestão 
indireta estabelecidas no Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 e no 
Regulamento Delegado (UE) 
n.º 1268/2012 da Comissão, de 29 de 
outubro de 2012, sobre as normas de 
execução do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/201214.

(22) A contribuição financeira da União 
deverá ser gerida de acordo com o 
princípio da boa gestão financeira e com as 
regras pertinentes em matéria de gestão 
indireta estabelecidas no artigo 60.º, n.º 1 a 
4, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 e no Regulamento Delegado 
(UE) n.º 1268/2012 da Comissão, de 29 de 
outubro de 2012, sobre as normas de 
execução do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/201214.

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

Or. en

Alteração 33
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O auditor interno da Comissão deve 
exercer sobre a empresa comum ECSEL os 
mesmos poderes do que os exercidos 
relativamente à Comissão.

(25) O auditor interno da Comissão deve 
exercer, em relação à empresa comum 
ECSEL, 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 34
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) Nos termos do artigo 287.º n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o ato constitutivo de qualquer 
órgão ou organismo criado pela União
pode excluir que o Tribunal de Contas 
examine as contas da totalidade das 
receitas e despesas desse órgão ou 
organismo. Nos termos do artigo 60.º, 
n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos 
referidos no artigo 209.º do mesmo 
regulamento devem ser examinadas por 
um organismo de auditoria independente, 
que emite um parecer sobre, 
nomeadamente, a fiabilidade das contas e 
a legalidade e regularidade das operações 
subjacentes. As contas da empresa 
comum ECSEL não devem ser 
examinadas pelo Tribunal de Contas, 
para evitar a duplicação do seu exame.

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Nos termos do artigo 287.º n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o ato constitutivo de qualquer 
órgão ou organismo criado pela União 
pode excluir que o Tribunal de Contas 
examine as contas da totalidade das 
receitas e despesas desse órgão ou 
organismo. Nos termos do artigo 60.º, 
n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos 
referidos no artigo 209.º do mesmo 
regulamento devem ser examinadas por 

Suprimido
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um organismo de auditoria independente, 
que emite um parecer sobre, 
nomeadamente, a fiabilidade das contas e 
a legalidade e regularidade das operações 
subjacentes. As contas da empresa 
comum ECSEL não devem ser 
examinadas pelo Tribunal de Contas, 
para evitar a duplicação do seu exame.

Or. de

Alteração 36
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Nos termos do artigo 287.º n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o ato constitutivo de qualquer 
órgão ou organismo criado pela União 
pode excluir que o Tribunal de Contas 
examine as contas da totalidade das 
receitas e despesas desse órgão ou 
organismo. Nos termos do artigo 60.º, 
n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos 
referidos no artigo 209.º do mesmo 
regulamento devem ser examinadas por 
um organismo de auditoria independente, 
que emite um parecer sobre, 
nomeadamente, a fiabilidade das contas e 
a legalidade e regularidade das operações 
subjacentes. As contas da empresa 
comum ECSEL não devem ser 
examinadas pelo Tribunal de Contas, 
para evitar a duplicação do seu exame.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relatora acredita que as contas da empresa comum ECSEL devem estar sujeitas a uma 
avaliação por parte do Tribunal de Contas de modo a garantir um conhecimento direto das 
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atividades da ITC.

Alteração 37
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Nos termos do artigo 287.º n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o ato constitutivo de qualquer 
órgão ou organismo criado pela União 
pode excluir que o Tribunal de Contas 
examine as contas da totalidade das 
receitas e despesas desse órgão ou 
organismo. Nos termos do artigo 60.º, 
n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos 
referidos no artigo 209.º do mesmo 
regulamento devem ser examinadas por um 
organismo de auditoria independente, que 
emite um parecer sobre, nomeadamente, a 
fiabilidade das contas e a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. As 
contas da empresa comum ECSEL não
devem ser examinadas pelo Tribunal de 
Contas, para evitar a duplicação do seu 
exame.

(26) Nos termos do artigo 287.º n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o ato constitutivo de qualquer 
órgão ou organismo criado pela União 
pode excluir que o Tribunal de Contas 
examine as contas da totalidade das 
receitas e despesas desse órgão ou 
organismo. Nos termos do artigo 60.º, 
n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos 
referidos no artigo 209.º do mesmo 
regulamento devem ser examinadas por um 
organismo de auditoria independente, que 
emite um parecer sobre, nomeadamente, a 
fiabilidade das contas e a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. 
Não obstante este parecer, que não 
constitui uma auditoria, as contas da 
empresa comum ECSEL devem ser 
examinadas pelo Tribunal de Contas.

Or. fr

Justificação

Não se justifica que a contabilidade da empresa comum ECSEL não seja examinada pelo 
Tribunal de Contas. O parecer, ainda que fosse emitido por um organismo de auditoria 
independente, não constitui uma auditoria que permita a terceiros, entre eles a União 
Europeia e o seu Parlamento, terem uma garantia sólida de que as contas apresentam uma 
imagem fiel da situação da empresa e que as operações subjacentes são legais e regulares.

Alteração 38
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

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 39
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A empresa comum ECSEL deverá 
funcionar de forma transparente, 
facultando atempadamente aos seus 
órgãos adequados todas as informações 
relevantes disponíveis e promovendo as 
suas atividades em conformidade.

Or. en

Alteração 40
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) As empresas públicas ENIAC e 
ARTEMIS foram constituídas por um 
período que termina em 31 de dezembro de 
2017. A transição das empresas comuns
ENIAC e ARTEMIS para a empresa 
comum ECSEL deve ser alinhada e 
sincronizada com a transição do Sétimo 
Programa-Quadro para o Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a fim de assegurar a 
melhor utilização possível do 
financiamento disponível para 
investigação. Por razões de clareza e de 
segurança jurídica, os Regulamentos (CE) 
n.º 72/2008 e (CE) n.º 74/2008 do 
Conselho devem ser revogados e devem 
ser adotadas disposições transitórias.

(28) As empresas públicas ENIAC e 
ARTEMIS foram constituídas por um 
período que termina em 31 de dezembro de 
2017. A transição das empresas comuns 
ENIAC e ARTEMIS para a empresa 
comum ECSEL deverá ser alinhada e 
sincronizada com a transição do Sétimo 
Programa-Quadro para o Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a fim de assegurar a 
melhor utilização possível do 
financiamento disponível para 
investigação, enquanto as modificações ou 
as interferências entre, por um lado, as 
regras da ENIAC e da ARTEMIS e, por 
outro lado, as regras da ECSEL devem 
ser evitadas. Por razões de clareza e de 
segurança jurídica, os Regulamentos (CE) 
n.º 72/2008 e (CE) n.º 74/2008 do 
Conselho devem ser revogados e devem 
ser adotadas disposições transitórias.

Or. en

Justificação

Deve ser clarificado que, no caso de as restantes atividades terem de ser efetuadas no âmbito 
da ENIAC ou da ARTEMIS, estas devem seguir o «antigo» conjunto de regras da ENIAC ou 
da ARTEMIS, respetivamente, enquanto as atividades da ECSEL devem seguir o «novo» 
conjunto de regras. Não obstante tratar-se de um processo complexo, não deverão ocorrer, 
entre 2014 e 2017, quaisquer modificações ou interferências nos três conjuntos de regras.

Alteração 41
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 42
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 43
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) No sentido de ajudar a fechar o 
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fosso da investigação e da inovação na 
Europa, a complementaridade e as 
sinergias estreitas devem ser 
desenvolvidas com os Fundos Estruturais. 
Sempre que possível, a interoperabilidade 
entre os dois instrumentos será 
fomentada. Será incentivado o 
financiamento cumulativo ou combinado. 
Neste contexto, as medidas visarão 
explorar plenamente o potencial de todo o 
talento existente na Europa e, assim, 
otimizar o impacto económico e social da 
investigação e da inovação, e serão 
distintas, mas complementares, das 
políticas e ações financiadas pelos fundos 
da política de coesão.

Or. en

Alteração 44
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) Considerando a importância da 
investigação fundamental para criar 
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 das TIC e da nanotecnologia 
no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, para além das atividades 
da empresa comum ECSEL, 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 
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também ser incluídas nos convites lançados regularmente à apresentação de propostas no 
âmbito dos programas de trabalho do Horizonte 2020. No caso da ECSEL, a investigação em 
colaboração deve ser realizada em paralelo com as atividades da ECSEL em níveis de 
preparação tecnológica inferiores, a fim de obter uma inclusão mais ampla das universidades 
e das PME na investigação das TIC e da nanotecnologia financiada pela UE, para garantir o 
equilíbrio adequado entre os níveis de preparação tecnológica mais baixos e os mais 
elevados, criar um ambiente de investigação competitivo e impulsionar a futura inovação.

Alteração 45
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 28-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-C) Devem ser executadas medidas que 
promovam a participação das PME, das 
universidades e dos centros de 
investigação. Neste contexto, as barreiras 
que evitam a participação de novas 
pessoas no programa devem ser 
identificadas e abordadas.

Or. en

Alteração 46
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 28-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-C) Tendo devidamente em conta as 
sinergias pretendidas entre o Programa-
Quadro Horizonte 2020 e os Fundos 
Estruturais, assim como os programas de 
financiamento da I&D nacionais e 
regionais pertinentes, as regiões da UE 
devem ser incentivadas a contribuir de 
forma pró-ativa para as atividades da 
empresa comum ECSEL, por exemplo, 
através da concessão de apoio financeiro 
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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 ECSEL 
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 47
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para executar a iniciativa tecnológica 
conjunta no domínio dos «Componentes e 
sistemas eletrónicos para uma liderança 
europeia», é constituída uma empresa 
comum, na aceção do artigo 187.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (a seguir designada «empresa 
comum ECSEL»), por um período que 
termina em 31 de dezembro de 2024.

1. Para executar a iniciativa tecnológica 
conjunta no domínio dos «Componentes e 
sistemas eletrónicos para uma liderança 
europeia», é constituída uma empresa 
comum, na aceção do artigo 187.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (a seguir designada «empresa 
comum ECSEL»), por um período que 
termina 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 
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da UE e mascara os montantes efetivos das dotações consagradas anualmente. A vigência 
das ITC deve, por conseguinte, ser alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros 
programas-quadro. A redução do tempo de execução da ECSEL permite ainda à empresa 
comum fazer face a uma redução orçamental sem necessidade de proceder a uma revisão das 
atividades já planeadas.

Alteração 48
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c) assegurar a disponibilidade de 
componentes e sistemas eletrónicos em 
mercados fundamentais e responder a 
desafios sociais, procurando manter a 
Europa na vanguarda do desenvolvimento 
tecnológico, colmatando a lacuna entre 
investigação e exploração dos resultados, 
reforçando a capacidade de inovação e 
gerando crescimento económico e emprego 
na União;

(c) contribuir para a disponibilidade de 
componentes e sistemas eletrónicos em
mercados fundamentais e responder a 
desafios sociais, procurando manter a 
Europa na vanguarda do desenvolvimento 
tecnológico, colmatando a lacuna entre 
investigação e exploração dos resultados, 
reforçando a capacidade de inovação e 
gerando crescimento económico e emprego 
na União;

Or. en

Alteração 49
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d) alinhar as estratégias com os 
Estados-Membros para atrair investimento 
privado e contribuir para a eficácia do 
apoio público, evitando a duplicação e a 
fragmentação desnecessárias de esforços, e 
facilitando a participação dos atores 
envolvidos na investigação e na inovação;

(d) apoiar o alinhamento das estratégias 
com os Estados-Membros, a fim de atrair 
investimento privado e contribuir para a 
eficácia do apoio público, evitando a 
duplicação e a fragmentação 
desnecessárias de esforços, e facilitando a 
participação dos atores envolvidos na 
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investigação e na inovação;

Or. en

Alteração 50
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(e) manter e aumentar a capacidade de 
produção de semicondutores e sistemas 
inteligentes na Europa, tendo em vista a 
liderança na produção de equipamento e na 
transformação de materiais;

(e) contribuir para o crescimento da 
capacidade de produção de semicondutores 
e sistemas inteligentes na Europa, tendo em 
vista a liderança na produção de 
equipamento e na transformação de 
materiais;

Or. en

Alteração 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) promover a participação das 
pequenas e médias empresas (PME), em 
consonância com os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020;

Or. ro

Alteração 52
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) garantir uma posição de liderança na 
conceção e engenharia de sistemas, 
incluindo tecnologias de sistemas 
incorporados;

(f) apoiar uma posição de liderança da UE 
na conceção e engenharia de sistemas, 
incluindo tecnologias de sistemas 
incorporados;

Or. en

Alteração 53
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(g) assegurar o acesso de todas as partes 
interessadas a uma infraestrutura de 
craveira mundial para conceção e produção 
de componentes eletrónicos e de sistemas 
incorporados/ciber-físicos e inteligentes;

(g) facilitar o acesso de todas as partes 
interessadas a uma infraestrutura de 
craveira mundial para conceção e produção 
de componentes eletrónicos e de sistemas 
incorporados/ciber-físicos e inteligentes;

Or. en

Alteração 54
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

(g) assegurar o acesso de todas as partes 
interessadas a uma infraestrutura de 
craveira mundial para conceção e produção 
de componentes eletrónicos e de sistemas 
incorporados/ciber-físicos e inteligentes;

(g) assegurar o acesso de todas as partes 
interessadas a uma infraestrutura de 
craveira mundial para conceção e produção 
de componentes eletrónicos e de sistemas 
incorporados/ciber-físicos e inteligentes; 
promover a participação das PME nas 
suas atividades, em consonância com os 
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objetivos do Programa-Quadro Horizonte 
2020;

Or. en

Justificação

Alinhamento com o artigo 18.º do Regulamento-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 55
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(h) construir um ecossistema dinâmico que 
envolva pequenas e médias empresas 
(PME) inovadoras, reforce polos (clusters) 
existentes e promova a criação de novos 
polos em novas áreas promissoras.

(h) promover um ecossistema dinâmico 
que envolva pequenas e médias empresas 
(PME) inovadoras, reforce polos (clusters) 
existentes e promova a criação de novos 
polos em novas áreas promissoras.

Or. en

Alteração 56
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(a) tecnologias de conceção, processo e 
integração, equipamentos, materiais e 
produção de micro e nanoeletrónica, tendo 
em vista a miniaturização, diversificação, 
diferenciação e integração heterogénea;

(a) tecnologias de conceção, processo e 
integração, equipamentos, materiais e 
produção de micro e nanoeletrónica, tendo 
em vista a miniaturização, reforços de 
confiança descentralizados, 
diversificação, diferenciação e integração 
heterogénea;

Or. en
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Alteração 57
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(b) processos, métodos, ferramentas e 
plataformas, conceitos e arquiteturas de 
referência para software e/ou sistemas 
incorporados/ciber-físicos muito 
controlados, soluções de conectividade e 
interoperabilidade sem descontinuidades, 
segurança funcional, elevada 
disponibilidade e segurança para 
aplicações profissionais e domésticas, e 
serviços em linha;

(b) processos, métodos, ferramentas e 
plataformas, conceitos e arquiteturas de 
referência para software e/ou sistemas 
incorporados/ciber-físicos muito 
controlados, soluções de conectividade e 
interoperabilidade sem descontinuidades, 
segurança funcional, de código-fonte 
aberto, elevada disponibilidade e 
segurança para aplicações profissionais e 
domésticas, e serviços em linha;

Or. en

Alteração 58
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c) abordagens multidisciplinares para 
sistemas inteligentes, apoiadas por 
progressos no domínio da conceção 
holística e da produção avançada de 
sistemas inteligentes autónomos e 
adaptáveis com interfaces sofisticadas que 
ofereçam funcionalidades complexas 
baseadas, por exemplo, na integração sem 
descontinuidades das funções sensora e 
atuadora, na transformação, no 
aprovisionamento em energia e no 
funcionamento em rede.

(c) abordagens multidisciplinares para 
sistemas inteligentes, apoiadas por 
progressos no domínio da conceção 
holística e da produção avançada de 
sistemas inteligentes autónomos e 
adaptáveis com interfaces de utilizador 
simples que ofereçam funcionalidades 
complexas baseadas, por exemplo, na 
integração sem descontinuidades das 
funções sensora e atuadora, na 
transformação, no aprovisionamento em 
energia e no funcionamento em rede.
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Or. en

Alteração 59
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 ECSEL 
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 ECSEL 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

Este artigo visa clarificar o âmbito das atividades da empresa comum ECSEL, em particular 
no que diz respeito aos níveis de preparação tecnológica abrangidos pelo presente 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 60
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1



PE524.773v01-00 24/56 AM\1012281PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo dotações EFTA, para os custos 
administrativos e operacionais da empresa 
comum ECSEL é de 1 215 255 000 EUR. 
A contribuição é paga com dotações do 
orçamento geral da União afetadas ao 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014‑ 2020). A 
execução do orçamento no que respeita à 
contribuição da União é confiada à 
empresa comum ECSEL, na qualidade de 
organismo referido no artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 
em conformidade com as disposições do 
artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), e 
dos artigos 60.º e 61.º do mesmo 
regulamento.

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as contribuições dos 
Estados-Membros da Associação 
Europeia de Comércio Livre (EFTA), para 
os custos administrativos e operacionais da 
empresa comum ECSEL é de 
1 215 255 000 EUR. A contribuição é paga 
com dotações do orçamento geral da União 
afetadas ao Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014‑ 2020). A execução do orçamento 
no que respeita à contribuição da União é 
confiada à empresa comum ECSEL, na 
qualidade de organismo referido no 
artigo 209.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, em conformidade 
com as disposições do artigo 58.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iv), e dos artigos 60.º e 
61.º do mesmo regulamento.

Or. fr

Alteração 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo dotações EFTA, para os custos 
administrativos e operacionais da empresa 
comum ECSEL é de 1 215 255 000 EUR. 
A contribuição é paga com dotações do 
orçamento geral da União afetadas ao 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020). A 
execução do orçamento no que respeita à 
contribuição da União é confiada à 
empresa comum ECSEL, na qualidade de 

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo dotações EFTA, para os custos 
administrativos e operacionais da empresa 
comum ECSEL é de 1 063 348 200 EUR. 
A contribuição é paga com dotações do 
orçamento geral da União afetadas ao 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020). A 
execução do orçamento no que respeita à 
contribuição da União é confiada à 
empresa comum ECSEL, na qualidade de 
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organismo referido no artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 
em conformidade com as disposições do 
artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), e 
dos artigos 60.º e 61.º do mesmo 
regulamento.

organismo referido no artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 
em conformidade com as disposições do 
artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), e 
dos artigos 60.º, n.º 1 a 4, e 61.º do mesmo 
regulamento.

Or. en

Justificação

O orçamento da empresa comum ECSEL deve ser reduzido 12,5 % em consequência da 
redução global do orçamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 no âmbito do QFP, a fim 
de não pôr em risco, por um lado, o equilíbrio débil do financiamento destinado à 
investigação em colaboração no domínio das TIC e da nanotecnologia e, por outro, o 
financiamento consagrado à ITC. Deve aplicar-se o mesmo corte a outras ITC. 
Simultaneamente, a vigência da ECSEL deve ser encurtada em 4 anos, o que implica a 
elaboração de um novo orçamento no âmbito do próximo QFP após 2020.

Alteração 62
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

3. O acordo de delegação referido no n.º 2 
regula os aspetos referidos nos artigos 58.º, 
n.º 3, 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 aspetos:

3. O acordo de delegação referido no n.º 2 
regula os aspetos referidos nos artigos 58.º, 
n.º 3, 60.º, n.º 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 aspetos:

Or. en

Alteração 63
Maria Da Graça Carvalho

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



PE524.773v01-00 26/56 AM\1012281PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(d) as disposições relativas ao 
fornecimento dos dados necessários para 
assegurar que a Comissão está em 
condições de cumprir as suas obrigações 
em matéria de difusão e comunicação de 
informações, referidas no artigo 22.º do 
Regulamento (UE) n.º .../2013, que 
estabelece o Horizonte 2020 – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação (2014-
2020);

(d) as disposições relativas ao 
fornecimento dos dados necessários para 
assegurar que a Comissão está em 
condições de cumprir as suas obrigações 
em matéria de difusão e comunicação de 
informações, referidas no artigo 22.º do 
Regulamento (UE) n.º .../2013, que 
estabelece o Horizonte 2020 – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação (2014-
2020), incluindo a inserção na ECORDA, 
a base de dados global do Horizonte 2020, 
das informações completas sobre todas as 
propostas e convenções de subvenção;

Or. en

Alteração 64
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 A empresa comum ECSEL adota as suas 
regras financeiras específicas em 
conformidade com o artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e com o Regulamento (UE) n.º ... 
[regulamento delegado relativo ao
regulamento financeiro-tipo para as PPP].

Não obstante o disposto no artigo 12.º do 
presente regulamento, a empresa comum 
ECSEL adota as suas regras financeiras 
específicas em conformidade com o 
artigo 209.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 e com o 
Regulamento (UE) n.º ... [regulamento 
delegado relativo ao regulamento 
financeiro-tipo para as PPP].

Or. en

Alteração 65
Jean-Pierre Audy
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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 da 
entidade competente para proceder a 
nomeações e define as condições em que 
essa delegação de poderes pode ser 
suspensa. O Diretor Executivo está 
autorizado a subdelegar esses 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 da 
entidade competente para proceder a 
nomeações e define as condições em que 
essa delegação de poderes pode ser 
suspensa. O Diretor Executivo está 
autorizado a subdelegar esses poderes. O 
Diretor Executivo apresenta na reunião 
seguinte do Conselho de Administração 
um relatório sobre o exercício das suas 
delegações ou subdelegações.

Or. fr

Justificação

Qualquer delegação deve ser objeto de apresentação de relatório sobre a delegação.

Alteração 66
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias excecionais, o 
Conselho de Administração pode decidir 
suspender temporariamente a delegação 
dos poderes da entidade competente para 
proceder a nomeações 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 distinto do 

Suprimido
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Diretor Executivo.

Or. en

Justificação

O Conselho de Administração tem poderes para nomear e destituir o Diretor Executivo. Se 
razões excecionais impedirem a execução das suas tarefas e se a subdelegação também não 
estiver funcional, o Conselho de Administração deve nomear um novo Diretor Executivo.

Alteração 67
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

Em circunstâncias excecionais, o 
Conselho de Administração pode decidir
suspender temporariamente a delegação 
dos poderes da entidade competente para 
proceder a nomeações 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 distinto do Diretor 
Executivo.

O Conselho de Administração pode, 
mediante decisão fundamentada,
suspender temporariamente a delegação 
dos poderes da entidade competente para 
proceder a nomeações 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 distinto do Diretor 
Executivo.

Or. fr

Justificação

A suspensão ou a revogação de uma delegação deve poder ser feita a qualquer momento sem 
que o Conselho de Administração tenha de justificar circunstâncias excecionais.

Alteração 68
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

O Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União Europeia é aplicável 
à empresa comum ECSEL e ao seu 
pessoal.

O Protocolo relativo aos Privilégios e 
Imunidades da União Europeia é aplicável 
ao Diretor Executivo e aos membros do 
Conselho de Administração da empresa 
comum ECSEL.

Or. fr

Justificação

Não há necessidade de alargar os privilégios e as imunidades da União Europeia ao 
conjunto dos funcionários, mas sim às pessoas cujas responsabilidades o justificam.

Alteração 69
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a empresa comum ECSEL 
repara, de acordo com os princípios gerais 
comuns ao direito dos Estados-Membros, 
os danos causados pelo seu pessoal no 
desempenho das suas funções.

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a empresa comum ECSEL 
repara, de acordo com os princípios gerais 
comuns ao direito dos Estados-Membros, 
os danos causados pelos seus agentes e 
pelos membros do Conselho de 
Administração no desempenho das suas 
funções.

Or. fr

Alteração 70
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(c) para conhecer de litígios respeitantes à Suprimido
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reparação de danos causados por pessoal 
da empresa comum ECSEL no exercício 
das suas funções;

Or. fr

Alteração 71
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Relativamente a qualquer matéria não 
abrangida pelo presente regulamento ou 
pelo direito da União, é aplicável o direito 
do Estado em que se encontra sedeada a 
empresa comum ECSEL.

Suprimido

Or. fr

Alteração 72
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão procede a uma avaliação 
intercalar da empresa comum ECSEL, que 
avalia, nomeadamente, o nível de 
participação dos membros privados, das 
suas entidades constituintes e de outras 
entidades jurídicas nas ações indiretas, bem 
como a respetiva contribuição para as 
mesmas. Até 30 de junho de 2018, a 
Comissão comunica ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as conclusões desta 
avaliação intercalar, acompanhadas das 
suas observações.

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão procede a uma avaliação 
intercalar da empresa comum ECSEL, que 
avalia, nomeadamente, o nível de 
participação dos membros privados, das 
suas entidades constituintes e de outras 
entidades jurídicas nas ações indiretas, bem 
como a respetiva contribuição para as 
mesmas. Até 30 de junho de 2018, a 
Comissão comunica ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as conclusões desta 
avaliação intercalar, acompanhadas das 
suas observações. A avaliação intercalar 
da empresa comum ECSEL deve ser parte 
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integrante da avaliação intercalar do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e ser 
compilada em conjunto com a mesma.

Or. en

Justificação

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

Alteração 73
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O orçamento da empresa comum 
ECSEL poderá ser revisto no decurso da 
revisão intercalar.

Or. en

Justificação

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

Alteração 74
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que respeita à contribuição 
da União para a empresa comum ECSEL 

1. A quitação para a execução do 
orçamento do ano n da empresa comum
será dada pelo Parlamento Europeu, 



PE524.773v01-00 32/56 AM\1012281PT.doc

PT

faz parte da quitação dada pelo 
Parlamento Europeu à Comissão, sob 
recomendação do Conselho, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 319.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

mediante análise e por recomendação do 
Conselho, antes de 15 de maio do ano 
n+2. O Conselho de Administração 
estabelece, na regulamentação financeira 
da empresa comum ECSEL, o 
procedimento a seguir nas decisões de 
quitação, tendo em conta as 
características particulares decorrentes da 
natureza da empresa comum enquanto 
parceria público-privada e, em particular, 
da contribuição do setor privado para o 
orçamento.

Or. de

Alteração 75
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que respeita à contribuição 
da União para a empresa comum ECSEL 
faz parte da quitação dada pelo Parlamento 
Europeu à Comissão, sob recomendação 
do Conselho, em conformidade com o
procedimento previsto no artigo 319.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que respeita à contribuição 
da União para a empresa comum ECSEL 
faz parte da quitação dada pelo Parlamento 
Europeu, sob recomendação do Conselho, 
antes de 15 de maio do ano n+2 em 
conformidade com um procedimento 
comparável com o enunciado no 
artigo 319.º do TFUE e nos artigos 164.º e 
165.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 e previsto pelas regras 
financeiras da empresa comum ECSEL.

Or. en

Alteração 76
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que respeita à contribuição 
da União para a empresa comum ECSEL
faz parte da quitação dada pelo 
Parlamento Europeu à Comissão, sob 
recomendação do Conselho, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 319.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento da empresa comum IMI-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, e tendo por base 
o relatório de auditoria do Tribunal de 
Contas Europeu.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 77
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos dois meses seguintes ao final de 
cada exercício financeiro, o Diretor 
Executivo apresenta as contas e o balanço 
anuais do ano precedente ao Tribunal de 
Contas Europeu. A fiscalização efetuada 
pelo Tribunal de Contas far-se-á no local, 
com base em documentos.

Or. de

Alteração 78
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

Para a credibilidade do processo de quitação, é importante que a recusa de quitação tenha 
consequências, colocando nas mãos do Conselho de Administração o futuro do Diretor 
Executivo. Este processo não é uma revogação mas, simplesmente, a obrigação, por parte do
Diretor Executivo, de apresentar a sua demissão ao Conselho de Administração que deverá 
considerar o seguimento que será dado.

Alteração 79
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os membros do pessoal da empresa 
comum, o Diretor Executivo e os 
membros do Conselho de Administração 
revelam, sem demora e sem que a sua
responsabilidade possa ser posta em causa 
devido a esta revelação, as fraudes de que 
tenham conhecimento no exercício das 
suas funções ou mandatos no OLAF. 
Caso não cumpram esta obrigação, devem 
ser pessoalmente responsabilizados pelas 
consequências das fraudes de que tinham 
conhecimento e que não revelaram ao 
OLAF.

Or. fr
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Justificação

O combate à fraude deve ser uma prioridade da União. Este dispositivo de revelação, que já 
funciona em, pelo menos, um Estado-Membro, é um instrumento muito útil para o efeito.

Alteração 80
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração da 
empresa comum ECSEL pode adotar 
regras práticas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

2. O Conselho de Administração da 
empresa comum ECSEL pode adotar 
regras práticas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001, sem 
criar um ónus administrativo para 
aqueles que tentam exercer os direitos 
garantidos pelo regulamento.

Or. en

Alteração 81
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 O Regulamento (UE) n.º .../2013 [Regras 
de Participação e Difusão relativas ao 
Horizonte 2020] é aplicável às ações 
financiadas pela empresa comum ECSEL. 
Nos termos do regulamento 
supramencionado, a empresa comum 
ECSEL é considerada um organismo de 
financiamento e presta apoio financeiro a 
ações indiretas, conforme previsto na 
cláusula 1, alínea a), dos Estatutos.

O Regulamento (UE) n.º .../2013 [Regras 
de Participação e Difusão relativas ao 
Horizonte 2020] e as decisões da 
Comissão relevantes para a respetiva 
aplicação são aplicáveis às ações indiretas
financiadas pela empresa comum ECSEL. 
Nos termos do regulamento 
supramencionado, a empresa comum 
ECSEL é considerada um organismo de 
financiamento e presta apoio financeiro a 
ações indiretas, conforme previsto na 
cláusula 1, alínea a), dos Estatutos.
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Or. en

Justificação

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

Alteração 82
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de terem em conta as necessidades 
específicas de funcionamento da empresa 
comum ECSEL, os planos de trabalho da 
empresa comum ECSEL podem 
estabelecer derrogações às regras de 
participação do Horizonte 2020, desde 
que o envolvimento dos Estados-Membros 
na criação da empresa comum torne essas 
derrogações necessárias. No entanto, 
estes casos devem ser reduzidos a um
mínimo absoluto. As derrogações às 
regras de participação não podem ter 
efeitos dissuasores em relação à 
participação das universidades, das 
organizações de investigação sem fins 
lucrativos ou das PME e não podem 
entrar em conflito com o espírito geral do
tratamento justo e igual consagrado nas 
Regras de Participação do Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 83
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com os princípios da 
transparência e da não discriminação, tal 
como estabelecidos nos artigos 60.º, n.º 1, 
e 128.º, n.º 1, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 e no artigo 16.º do 
presente regulamento, os convites à 
apresentação de propostas organizados 
pela empresa comum ECSEL devem ser 
publicados no portal da Internet dos 
participantes do Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Durante as negociações trilaterais do Horizonte 2020, as instituições concordaram em 
promover uma maior coerência de todas as possibilidades de propostas financiadas no 
âmbito do Horizonte 2020. Neste sentido, a Comissão prometeu promover a publicação dos 
convites à apresentação de propostas organizados pelas ITC no portal dos participantes do 
Horizonte 2020. Todos concordaram em seguir esta abordagem. Esta alteração visa 
transformar uma auto-obrigação num requisito jurídico, garantindo informações simples a 
acessíveis aos participantes.

Alteração 84
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. As dotações eventualmente não 
utilizadas ao abrigo dos Regulamentos 
(CE) n.º 72/2008 e (CE) n.º 74/2008 são 
transferidas para a empresa comum 
ECSEL. Qualquer montante devido pelas 
associações AENEAS e ARTEMISIA 
respeitante às dotações administrativas 
para as empresas comuns ENIAC e 
ARTEMIS para o período 2008-2013 é 
transferido para a empresa comum 

10. Apenas devem ser transferidas as 
dotações indispensáveis, necessárias para 
cobrir os custos administrativos 
decorrentes dos convites à apresentação 
de propostas da ENIAC e da ARTEMIS, 
das dotações não utilizadas ao abrigo dos 
Regulamentos (CE) n.º 72/2008 e 
n.º 74/2008.
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ECSEL, segundo modalidades a acordar 
com a Comissão.

Or. en

Alteração 85
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(j-A) publica informações sobre os 
projetos, nomeadamente o montante total 
de cada projeto e nome dos participantes;

Or. ro

Alteração 86
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(c) mediante aceitação dos presentes 
estatutos através de uma declaração de 
apoio, [a associação AENEAS, uma 
associação de direito francês (número de 
registo 20070039) com sede social em 
Paris (França), a associação ARTEMISIA, 
uma associação de direito neerlandês 
(número de registo 17201341) com sede 
social em Eindhoven (Países Baixos), a 
associação EPoSS, uma associação de 
direito [...] (número de registo [...]) com 
sede social em [...] (…)].

(c) mediante aceitação dos presentes 
estatutos através de uma deliberação do 
organismo responsável pela sua 
governação, [a associação AENEAS, uma 
associação de direito francês (número de 
registo 20070039) com sede social em 
Paris (França), a associação ARTEMISIA, 
uma associação de direito neerlandês 
(número de registo 17201341) com sede 
social em Eindhoven (Países Baixos), a 
associação EPoSS, uma associação de 
direito [...] (número de registo [...]) com 
sede social em [...] (…)].].

Or. fr
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Alteração 87
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Parte 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de adesão à empresa comum 
ECSEL apresentados nos termos do n.º 2 
são endereçados ao Conselho de 
Administração. Este avalia o pedido, tendo 
em conta a sua pertinência e o seu 
potencial valor acrescentado para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum ECSEL, e toma uma decisão sobre 
o mesmo.

3. Os pedidos de adesão à empresa comum 
ECSEL apresentados nos termos do n.º 2 
são endereçados ao Conselho de 
Administração. Este avalia o pedido, tendo 
em conta a sua pertinência e o seu 
potencial valor acrescentado para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum ECSEL, e toma uma decisão sobre 
o mesmo e fornece uma decisão 
fundamentada ao candidato, caso a sua 
candidatura seja recusada.

Or. en

Alteração 88
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de adesão à empresa comum 
ECSEL apresentados nos termos do n.º 2 
são endereçados ao Conselho de 
Administração. Este avalia o pedido, tendo 
em conta a sua pertinência e o seu 
potencial valor acrescentado para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum ECSEL, e toma uma decisão sobre 
o mesmo.

3. Os pedidos de adesão à empresa comum 
ECSEL apresentados nos termos do n.º 2 
são endereçados ao Conselho de 
Administração. Este avalia o pedido, tendo 
em conta a sua pertinência e o seu
potencial valor acrescentado para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum ECSEL, e toma uma decisão sobre 
o mesmo e notifica, sem demora, a sua 
decisão à Comissão que, se concordar 
com o pedido, dispõe do direito de 
oposição à adesão, exceto no atinente a 
um Estado-Membro da União.
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Or. fr

Alteração 89
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer membro pode desvincular-se 
da empresa comum ECSEL. Nesse caso, a 
perda do vínculo torna-se efetiva e 
irrevogável seis meses após a notificação 
dos outros membros. A partir de então, o 
antigo membro fica livre de todas as 
obrigações, com exceção das aprovadas ou 
incorridas pela empresa comum ECSEL 
antes da notificação da perda do vínculo.

4. Qualquer membro pode desvincular-se 
da empresa comum ECSEL. Nesse caso, a 
perda do vínculo torna-se efetiva e 
irrevogável seis meses após a notificação 
dos outros membros. A partir de então, o 
antigo membro fica livre de todas as 
obrigações, com exceção das aprovadas ou 
incorridas pela empresa comum ECSEL 
antes da notificação da perda do vínculo. 
Em caso de perda de vínculo, é criada 
uma conta entre o membro que se 
desvincula e a empresa comum ECSEL 
para saldar as obrigações financeiras.

Or. fr

Alteração 90
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. A qualidade de membro da empresa 
comum ECSEL não pode ser cedida a 
terceiros sem acordo prévio do Conselho 
de Administração.

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

Or. fr



AM\1012281PT.doc 41/56 PE524.773v01-00

PT

Alteração 91
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) o Comité Científico.

Or. en

Alteração 92
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 6 – ponto 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Administração aprova o seu 
regulamento interno.

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

Or. en

Alteração 93
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve garantir uma 
coordenação constante das atividades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e da 
empresa comum ECSEL, identificando 
com regularidade possíveis 
complementaridades e sinergias, 
incluindo sobreposições convenientes, e 
implementando um processo de 
coordenação formal destinado a 
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sintonizar as prioridades em matéria de 
investigação abrangidas pela investigação 
em colaboração no âmbito do Programa-
Quadro com as atividades abrangidas pela 
empresa comum ECSEL.

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 1/3 dos votos) a dota dos meios suficientes para tal.

Alteração 94
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

(a) apreciar, deferir ou indeferir os pedidos 
de adesão em conformidade com a 
cláusula 3, n.º 3;

(a) apreciar, deferir ou indeferir os pedidos 
de adesão das entidades privadas em 
conformidade com a cláusula 3, n.º 3. As 
regras para a aceitação de novos 
membros devem ser públicas e 
transparentes e não colocar obstáculos 
indevidos e todas as rejeições devem ser 
claramente justificadas por escrito e 
disponibilizadas ao candidato e ao 
Conselho das Autoridades Públicas;

Or. en

Justificação

Se um Estado-Membro pretender participar, isto deve ser automático e não deve submeter-se 
à decisão do Conselho.
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Alteração 95
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(f) nomear, destituir ou prorrogar o 
mandato do Diretor Executivo, fornecer-
lhe orientações e acompanhar o seu 
desempenho;

(f) nomear, revogar ou prorrogar o 
mandato do Diretor Executivo, fornecer-
lhe orientações e acompanhar o seu 
desempenho;

Or. fr

Alteração 96
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(r-A) designar, com base num concurso 
público, o organismo de auditoria 
independente a quem será confiada a 
missão de apresentar o parecer previsto 
no artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. fr

Alteração 97
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração a partir de uma 

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração a partir de uma 
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lista de candidatos propostos pela 
Comissão, na sequência de um processo de 
seleção aberto e transparente. Se for caso 
disso, a Comissão associa a representação 
dos outros membros da empresa comum 
ECSEL ao processo de seleção.

lista de candidatos propostos pela 
Comissão, na sequência de um processo de 
seleção aberto e transparente. Se for caso 
disso, a Comissão associa a representação 
dos outros membros da empresa comum 
ECSEL ao processo de seleção. O 
Parlamento Europeu dispõe do direito de 
oposição.

Or. fr

Alteração 98
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Em particular, é assegurada uma 
representação adequada dos outros
membros da empresa comum ECSEL na 
fase de pré-seleção do processo de seleção. 
Para o efeito, os Estados membros e os 
membros privados da ECSEL designam, 
por comum acordo, um representante e um 
observador em nome do Conselho de 
Administração.

Em particular, é assegurada uma 
representação adequada dos outros 
membros da empresa comum ECSEL na 
fase de pré-seleção do processo de seleção. 
Para o efeito, os Estados membros e os 
membros privados da ECSEL designam, 
por comum acordo, um representante e um 
observador em nome do Conselho de 
Administração. O princípio da igualdade 
dos géneros deve ser aplicado ao longo de 
todo o processo de seleção.

Or. en

Alteração 99
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

4. O Diretor Executivo assegura com 
independência o exercício das seguintes 

4. O Diretor Executivo assegura o 
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funções: exercício das seguintes funções:

Or. fr

Alteração 100
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(d) submeter as contas anuais ao Conselho 
de Administração, para aprovação;

(d) aprovar as contas anuais para as 
submeter ao Conselho de Administração, 
para aprovação;

Or. fr

Alteração 101
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – ponto 4 – alínea h)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Elaborar, em cooperação com a 
divisão de comunicação da empresa 
comum ECSEL, 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 102
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 9 – ponto 4 – alínea m)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m-A) Acompanhar, em tempo útil, todas 
as recomendações resultantes da 
avaliação intercalar da empresa comum 
ECSEL ou qualquer outra avaliação 
relevante das atividades da ECSEL;

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 103
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 104
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 11 – ponto 3 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

O Conselho das Autoridades Públicas 
adota o seu regulamento interno.

O Conselho das Autoridades Públicas 
adota o seu regulamento interno e 
disponibiliza-o ao público.

Or. en

Alteração 105
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 12 – n.º 1 – alínea e)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A pertinência de incluir uma dada 
prioridade de investigação abrangida pela 
empresa comum ECSEL 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 106
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Parte 14 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho dos Membros Privados 
aprova o seu regulamento interno.

4. O Conselho dos Membros Privados 
aprova o seu regulamento interno e 
disponibiliza-o ao público.

Or. en
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Alteração 107
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 15-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

15-A. Comité Científico
1. O Comité Científico é constituído, no 
máximo, por 14 membros nomeados por 
um período renovável de um ano. O 
Comité elege um presidente de entre os 
seus membros para um mandato de um 
ano. O presidente pode estar presente e 
participar nas reuniões do Conselho de 
Administração. Podem ser nomeados 
peritos adicionais quando necessário para 
a execução de funções ad hoc e de 
duração limitada.
2. Os membros do Comité Científico 
devem refletir uma representação 
equilibrada de especialistas independentes 
da academia e representar contextos 
multidisciplinares relevantes. Os membros 
do Comité Científico devem reunir, no seu 
conjunto, as competências e os 
conhecimentos científicos relativos ao 
domínio técnico especifico necessários 
para a apresentação à ECSEL de 
recomendações estratégicas baseadas em 
dados científicos.
3. O Conselho de Administração define os 
critérios específicos e o processo de 
seleção para a composição do Comité 
Científico e nomeia os seus membros.
4. O Comité Científico desempenha as 
seguintes funções:
(a) Aconselhamento sobre as prioridades 
científicas a integrar nos planos de 
trabalho anuais;
(b) Aconselhamento sobre as realizações 
científicas descritas no relatório anual de 
atividades.
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O parecer do Comité Científico deve ser 
tido em consideração.
5. O Comité Científico reúne-se, pelo 
menos, duas vezes por ano. As reuniões 
são convocadas pelo seu Presidente.
6. O Comité Científico pode, com o acordo 
do Presidente, convidar outras pessoas a 
participar nas suas reuniões.
7. O Comité Científico adota o seu próprio 
regulamento interno.

Or. en

Alteração 108
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 16 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos administrativos da empresa 
comum ECSEL não podem ser superiores 
a 39 420 000 EUR e são cobertos pelas
contribuições financeiras previstas no 
artigo 3.º, n.º 1, no que respeita à 
contribuição de 15 255 000 EUR da 
União, no artigo 4.º, n.º 2, no que respeita 
à contribuição de 19 710 000 EUR dos 
membros privados, e no artigo 19.º, n.º 2,
no que respeita à conclusão das ações 
empreendidas ao abrigo do Regulamentos 
(CE) n.º 72/2008 e do Regulamento (CE) 
n.º 74/2008. Se parte da contribuição para 
os custos administrativos não for utilizada, 
pode ser disponibilizada para cobrir os 
custos operacionais da empresa comum 
ECSEL.

2. Os custos administrativos da empresa 
comum ECSEL são cobertos por:

(a) contribuições financeiras previstas no 
artigo 3.º, n.º 1, no que respeita à 
contribuição de 15 255 000 EUR da 
União;
(b) artigo 4.º, n.º 2, no que respeita à 
contribuição de 19 710 000 EUR dos 
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membros privados ou 1% da soma do 
custo total de todos os projetos, consoante 
o valor mais elevado, mas que não poderá 
ser superior a 48 milhões de euros;
(c) e artigo 19.º, n.º 2, no que respeita à 
conclusão das ações empreendidas ao 
abrigo do Regulamentos (CE) n.º 72/2008 
e do Regulamento (CE) n.º 74/2008.
Se parte da contribuição para os custos 
administrativos não for utilizada, pode ser 
disponibilizada para cobrir os custos 
operacionais da empresa comum ECSEL.

Or. en

Alteração 109
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr
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Alteração 110
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 22 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa comum ECSEL apresenta 
anualmente um relatório à Comissão, em 
conformidade com o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

3. A empresa comum ECSEL apresenta 
anualmente um relatório à Comissão e às 
autoridades orçamentais.

Nos dois meses seguintes ao final de cada 
exercício financeiro, o Diretor Executivo 
apresenta as contas e o balanço anuais do 
ano precedente ao Tribunal de Contas 
Europeu. O Tribunal de Contas Europeu 
pode proceder a inspeções, incluindo 
controlos no local.

Or. en

Alteração 111
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 22 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são examinadas por um organismo de 
auditoria independente, em conformidade 
com o artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são examinadas pelo Tribunal de Contas, 
em conformidade com o artigo 287.º do 
Tratado.

Or. en

Alteração 112
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 22 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são examinadas por um organismo de 
auditoria independente, em conformidade 
com o artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são examinadas pelo Tribunal de Contas.

Or. en

Alteração 113
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 22 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são examinadas por um organismo de 
auditoria independente, em conformidade 
com o artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são examinadas pelo Tribunal de Contas, 
no quadro do procedimento de quitação. 
Nos seus trabalhos, o Tribunal tem em 
consideração os trabalhos do organismo 
de auditoria independente a quem será 
confiada a missão de emitir o parecer 
previsto no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. fr

Alteração 114
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 22 – ponto 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As contas da empresa comum ECSEL não 
são examinadas pelo Tribunal de Contas.

Suprimido



AM\1012281PT.doc 53/56 PE524.773v01-00

PT

Or. en

Alteração 115
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 22 – ponto 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As contas da empresa comum ECSEL não 
são examinadas pelo Tribunal de Contas.

Suprimido

Or. en

Alteração 116
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 22 – ponto 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As contas da empresa comum ECSEL não 
são examinadas pelo Tribunal de Contas.

Suprimido

Or. fr

Alteração 117
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 22 – ponto 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As contas da empresa comum ECSEL não
são examinadas pelo Tribunal de Contas.

As contas da empresa comum ECSEL são 
examinadas pelo Tribunal de Contas.

Or. en
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Alteração 118
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 22 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Tribunal de Contas prepara um 
relatório anual específico sobre a empresa 
comum ECSEL.

Or. en

Alteração 119
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 25 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração da 
empresa comum ECSEL pode adotar 
regras em matéria de prevenção e gestão de 
conflitos de interesses aplicáveis aos seus 
membros, órgãos e pessoal. Essas regras 
devem prever disposições para evitar a 
possibilidade de conflito de interesses dos 
representantes dos membros da empresa 
comum ECSEL nomeados para o Conselho 
de Administração ou para o Conselho das 
Autoridades Públicas.

2. O Conselho de Administração da 
empresa comum ECSEL deve adotar regras 
em matéria de prevenção e gestão de 
conflitos de interesses aplicáveis aos seus 
membros, órgãos e pessoal. Essas regras 
devem prever disposições para evitar a 
possibilidade de conflito de interesses dos 
representantes dos membros da empresa 
comum ECSEL nomeados para o Conselho 
de Administração ou para o Conselho das 
Autoridades Públicas.

Or. en

Alteração 120
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 25 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração da 
empresa comum ECSEL pode adotar 
regras em matéria de prevenção e gestão de 
conflitos de interesses aplicáveis aos seus 
membros, órgãos e pessoal. Essas regras 
devem prever disposições para evitar a 
possibilidade de conflito de interesses dos 
representantes dos membros da empresa 
comum ECSEL nomeados para o Conselho 
de Administração ou para o Conselho das 
Autoridades Públicas.

2. O Conselho de Administração da 
empresa comum ECSEL deve adotar regras 
em matéria de prevenção e gestão de 
conflitos de interesses aplicáveis aos seus 
membros, órgãos e pessoal. Essas regras 
devem prever disposições para evitar a 
possibilidade de conflito de interesses dos 
representantes dos membros da empresa 
comum ECSEL nomeados para o Conselho 
de Administração ou para o Conselho das 
Autoridades Públicas.

Or. en

Alteração 121
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 25 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração da 
empresa comum ECSEL pode adotar
regras em matéria de prevenção e gestão de 
conflitos de interesses aplicáveis aos seus 
membros, órgãos e pessoal. Essas regras 
devem prever disposições para evitar a 
possibilidade de conflito de interesses dos 
representantes dos membros da empresa 
comum ECSEL nomeados para o Conselho 
de Administração ou para o Conselho das 
Autoridades Públicas.

2. O Conselho de Administração da 
empresa comum ECSEL adota regras em 
matéria de prevenção e gestão de conflitos 
de interesses aplicáveis aos seus membros, 
órgãos e pessoal. Essas regras devem 
prever disposições para evitar a 
possibilidade de conflito de interesses dos 
representantes dos membros da empresa 
comum ECSEL nomeados para o Conselho 
de Administração ou para o Conselho das 
Autoridades Públicas.

Or. fr

Alteração 122
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 26 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Durante o processo de dissolução da 
empresa comum ECSEL, o seu ativo é 
utilizado para cobrir o seu passivo e os 
custos aferentes à sua dissolução. Os 
eventuais excedentes são distribuídos entre 
os membros existentes à data da 
dissolução, proporcionalmente à sua 
contribuição financeira para a empresa 
comum ECSEL. Os eventuais excedentes 
atribuídos à União revertem para o 
orçamento da União.

4. Durante o processo de dissolução da 
empresa comum ECSEL, o seu ativo é 
utilizado para cobrir o seu passivo e os 
custos aferentes à sua dissolução. Os 
eventuais excedentes são distribuídos entre 
os membros existentes à data da 
dissolução, proporcionalmente à sua 
contribuição financeira para a empresa 
comum ECSEL. Os eventuais excedentes 
atribuídos à União revertem para o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 no âmbito do orçamento 
da União

Or. fr


