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Alteração 18
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 ... 201320 (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020»), visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante o apoio 
ao reforço das parcerias público-públicas, 
nomeadamente com a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros em conformidade 
com o previsto 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 ... 201320 (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 a 
participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o previsto no 
artigo 185.º do Tratado, devem alcançar 
esses objetivos, satisfazer as condições 
especificadas no regulamento, em 
particular no artigo 20.º, e ser plenamente 
conformes com os princípios gerais 
aplicáveis ao Horizonte 2020.

__________________ __________________
20 JO... [PQ H2020] 20 JO... [PQ H2020]

Or. en

Justificação

O acréscimo destes trechos sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente às P2P e 
aos resultados que devem produzir.
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Alteração 19
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em abril de 2012, a Comissão 
apresentou ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho o relatório sobre a «Avaliação 
Intercalar do Programa Comum 
Eurostars»22 elaborado por um Grupo de 
Peritos Independentes dois anos após o 
início do programa. O parecer geral dos 
peritos considerou que o Programa 
Eurostars atinge os seus objetivos, confere 
valor acrescentado às pequenas e médias 
empresas europeias executantes de 
investigação (a seguir designadas «PME») 
e deveria continuar após 2013. Apresenta 
uma série de recomendações de melhorias, 
principalmente com vista a responder à 
necessidade de maior integração dos 
programas nacionais e a melhorar o 
desempenho operacional a fim de permitir 
uma redução do tempo necessário para a 
assinatura de contratos e uma maior 
transparência nos procedimentos.

(4) Em abril de 2012, a Comissão 
apresentou ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho o relatório sobre a «Avaliação 
Intercalar do Programa Comum 
Eurostars»22 elaborado por um Grupo de 
Peritos Independentes dois anos após o 
início do programa. O parecer geral dos 
peritos considerou que o Programa 
Eurostars atinge os seus objetivos, confere 
valor acrescentado às pequenas e médias 
empresas europeias executantes de 
investigação (a seguir designadas «PME») 
e deveria continuar após 2013. O 
programa é igualmente considerado 
satisfazer várias necessidades genuínas 
das PME que se dedicam à investigação e
ao desenvolvimento; atraiu um vasto 
número de candidaturas, tendo o número 
de projetos elegíveis superado o 
orçamento inicial. Apresenta uma série de 
recomendações de melhorias, 
principalmente com vista a responder à 
necessidade de maior integração dos 
programas nacionais e a melhorar o 
desempenho operacional a fim de permitir 
uma redução do tempo necessário para a 
assinatura de contratos e uma maior 
transparência nos procedimentos.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186 de 8 de abril de 2011. 22 COM(2011) 186 de 8 de abril de 2011.

Or. ro

Alteração 20
Christian Ehler



AM\1012407PT.doc 5/22 PE524.786v01-00

PT

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Nos termos da Decisão do Conselho 
2013/.../UE de ... de 2013 que estabelece o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)24, 
pode ser concedido apoio a uma ação que 
tenha por base o Programa Comum 
Eurostars e o reoriente em função das 
recomendações constantes na referida 
avaliação intercalar.

(6) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ... 2013, que estabelece o 
Horizonte 2020 e da Decisão do Conselho 
2013/.../UE de ... de 2013 que estabelece o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)24, 
pode ser concedido apoio a uma ação que 
tenha por base o Programa Comum 
Eurostars e o reoriente em função das 
recomendações constantes na referida 
avaliação intercalar.

__________________ __________________
24 JO... [PE H2020] 24 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 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em consonância com a Estratégia 
Europa 2020 e com as iniciativas 
emblemáticas conexas «União da 
Inovação»25 e «Uma Parceria Europeia de 
Investigação Reforçada em prol da 
Excelência e do Crescimento»26, o 
Programa Eurostars-2 tem como objetivo 
apoiar as PME executantes de investigação 

(7) Em consonância com a Estratégia 
Europa 2020 e com as iniciativas 
emblemáticas conexas «União da 
Inovação»25 e «Uma Parceria Europeia de 
Investigação Reforçada em prol da 
Excelência e do Crescimento»26, o 
Programa Eurostars-2 tem como objetivo 
apoiar as PME executantes de investigação 
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mediante o cofinanciamento dos seus 
projetos de investigação orientados para o 
mercado em qualquer domínio. Nessa 
qualidade, e em combinação com as 
atividades no âmbito do objetivo 
«Tecnologias Facilitadoras Essenciais» 
estabelecidas no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020, contribuirá para a 
realização dos objetivos da parte 
«Liderança Industrial» do referido 
programa a fim de acelerar o 
desenvolvimento das tecnologias e 
inovações que estarão subjacentes às 
empresas no futuro, e ajudará as PME 
europeias inovadoras a desenvolverem-se e 
a tornarem-se empresas líderes mundiais. 
Uma das melhorias a introduzir em relação 
ao programa anterior é que o Programa 
Eurostars-2 deve avançar no sentido de 
uma redução do tempo necessário para a 
concessão de subvenções, de uma 
integração mais sólida e de uma 
administração mais flexível, transparente e 
eficiente em benefício, em última instância, 
das PME executantes de investigação.

mediante o cofinanciamento dos seus 
projetos de investigação orientados para o 
mercado em qualquer domínio. Nessa 
qualidade, e em combinação com as 
atividades no âmbito do objetivo 
«Tecnologias Facilitadoras Essenciais» 
estabelecidas no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020, contribuirá para a 
realização dos objetivos da parte 
«Liderança Industrial» do referido 
programa a fim de acelerar o 
desenvolvimento das tecnologias e 
inovações que estarão subjacentes às 
empresas no futuro, e ajudará as PME 
europeias inovadoras a desenvolverem-se e 
a tornarem-se empresas líderes mundiais. 
Uma das melhorias a introduzir em relação 
ao programa anterior é que o Programa 
Eurostars-2 deve avançar no sentido de 
uma redução do tempo necessário para a 
concessão de subvenções, de uma 
integração mais sólida e de uma 
administração mais flexível, transparente e 
eficiente em benefício, em última instância, 
das PME executantes de investigação. É 
fundamental, para o êxito do Eurostars-2, 
conservar a natureza ascendente e a 
agenda liderada pelas empresas, com o 
seu enfoque principal no potencial de 
mercado, dos anteriores programas 
Eurostars.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final de 6.10.2010. 25 COM(2010) 546 final de 6.10.2010.
26 COM(2012) 392 final de 17.7.2012. 26 COM(2012) 392 final de 17.7.2012.

Or. en

Justificação

Dois dos principais elementos por detrás do êxito do programa Eurostars foram a sua 
natureza ascendente e a agenda liderada pelas empresas.

Alteração 22
Christian Ehler
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Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-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 
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.

Or. en

Alteração 23
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados participantes tencionam 
contribuir para a execução do Programa 
Eurostars-2 durante o seu período de 
vigência (2014-2024).

(9) Os Estados participantes tencionam 
contribuir para a execução do Programa 
Eurostars-2 durante o seu período de 
vigência (2014-2020).

Or. en

Justificação

O paralelismo de duas gerações de P2P a lançar convites a partir de 2020 implicaria custos 
administrativos, aumentaria a complexidade do financiamento de investigação da UE e 
disfarçaria os atuais montantes de financiamento gastos anualmente. A vigência das P2P 
deve, por conseguinte, ser alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros 
programas-quadro.
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Alteração 24
Miloslav Ransdorf

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Qualquer membro ou país 
associado da Eureka que não esteja 
associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode tornar-se país 
parceiro do Eurostars-2.

Or. en

Alteração 25
Miloslav Ransdorf

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «PME executantes de investigação»; 
uma PME que reinveste, pelo menos, 10% 
do seu volume de negócios em atividades 
de investigação e desenvolvimento ou que 
consagra, pelo menos, 10% do seu pessoal 
em equivalentes a tempo inteiro a 
atividades de investigação e 
desenvolvimento.

(2) «PME executantes de investigação e 
desenvolvimento»; uma PME que 
reinveste, pelo menos, 10 % do seu volume 
de negócios em atividades de investigação 
e desenvolvimento ou que consagra, pelo 
menos, 10 % do seu pessoal em 
equivalentes a tempo inteiro a atividades 
de investigação e desenvolvimento ou que 
a elas consagra pelo menos 5 equivalentes 
a tempo inteiro (tratando-se de PME com 
um número inferior ou igual a 100 
equivalentes de tempo inteiro) ou 10 
equivalentes de tempo inteiro (tratando-se 
de PME com mais de 100 equivalentes de 
tempo inteiro).

Or. en

Alteração 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann
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Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «PME executantes de investigação»; 
uma PME que reinveste, pelo menos, 10% 
do seu volume de negócios em atividades 
de investigação e desenvolvimento ou que 
consagra, pelo menos, 10% do seu pessoal 
em equivalentes a tempo inteiro a 
atividades de investigação e 
desenvolvimento.

(2) «PME executantes de investigação»; 
uma PME que reinveste, pelo menos, 10 % 
do seu volume de negócios em atividades 
de investigação e desenvolvimento ou que 
consagra, pelo menos, 10 % do seu pessoal 
em equivalentes a tempo inteiro a 
atividades de investigação e 
desenvolvimento ou que a elas consagra 
pelo menos 5 equivalentes a tempo inteiro 
(tratando-se de PME com um número 
inferior ou igual a 100 equivalentes de 
tempo inteiro) ou 10 equivalentes de 
tempo inteiro (tratando-se de PME com 
mais de 100 equivalentes de tempo 
inteiro).

Or. en

Justificação

Desta forma apoiar-se-ão os setores tradicionais, como o setor da transformação e 
agroempresarial, que exigem, frequentemente mão-de-obra intensiva com pouco pessoal de 
I&D em equivalentes a tempo inteiro (menos de 10 %) e que lhes permitem participar em 
cooperações internacionais no domínio da I&D.

Alteração 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «PME executantes de investigação»; 
uma PME que reinveste, pelo menos, 10% 
do seu volume de negócios em atividades 
de investigação e desenvolvimento ou que 
consagra, pelo menos, 10% do seu pessoal 
em equivalentes a tempo inteiro a 
atividades de investigação e 

(2) «PME executantes de investigação»; 
uma PME que reinveste, pelo menos, 10 % 
do seu volume de negócios em atividades 
de investigação e desenvolvimento ou que 
consagra, pelo menos, 10 % do seu pessoal 
em equivalentes a tempo inteiro a 
atividades de investigação e 
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desenvolvimento. desenvolvimento ou que a elas consagra 
pelo menos 5 equivalentes a tempo inteiro 
(tratando-se de PME com um número 
inferior ou igual a 100 equivalentes de 
tempo inteiro) ou 10 equivalentes de 
tempo inteiro (tratando-se de PME com 
pelo menos 100 equivalentes de tempo 
inteiro).

Or. en

Justificação

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Alteração 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 3 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as atividades são realizadas em 
colaboração transnacional de PME 
executantes de investigação entre elas ou 
com outros intervenientes na cadeia de 
inovação (por exemplo, universidades e 
organizações de investigação);

(a) as atividades são realizadas em 
colaboração transnacional de PME 
executantes de investigação entre elas ou 
com outros intervenientes na cadeia de 
inovação (por exemplo, universidades e 
organizações de investigação), ou por 
PME que planeiam dedicar-se à 
investigação e investir, no mínimo, 10 % 
dos seus lucros em investigação e 
inovação;

Or. ro



AM\1012407PT.doc 11/22 PE524.786v01-00

PT

Alteração 29
Miloslav Ransdorf

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer membro da Eureka ou país 
associado que não esteja associado ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 pode 
tornar-se país parceiro do Eurostars-2 
desde que preencha a condição enunciada 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea c). Os membros 
da Eureka ou os países associados que 
preencham a referida condição são 
considerados países parceiros para efeitos 
da presente decisão. Os países parceiros 
não são elegíveis para beneficiarem da 
contribuição financeira da União ao 
abrigo do Eurostars-2.

Or. en

Alteração 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer membro da EUREKA ou 
país associado à EUREKA que não esteja 
associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode ser associado ao 
Eurostars-2 desde que preencha a 
condição enunciada no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c). Os membros da EUREKA ou os 
países associados que preencham as 
referidas condições são considerados 
Estados parceiros para efeitos da presente 
decisão. Os Estados parceiros não são, 
contudo, elegíveis para beneficiarem da 
contribuição financeira da União ao 
abrigo do Eurostars-2.
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Or. en

Justificação

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Alteração 31
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer membro da Eureka ou país 
associado que não esteja associado ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 pode 
tornar-se país parceiro do Eurostars-2 
desde que preencha a condição enunciada 
no artigo 6.°, n.º 1, alínea c). Os membros 
da Eureka ou os países associados que 
preencham a referida condição são 
considerados países parceiros para efeitos
da presente decisão. Os países parceiros 
não são elegíveis para beneficiarem da 
contribuição financeira da União ao 
abrigo do Eurostars-2.

Or. en

Alteração 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
2-A. Qualquer membro da EUREKA ou 
país associado à EUREKA que não esteja 
associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode ser associado ao 
Eurostars-2 desde que preencha a 
condição enunciada no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c). Os membros da EUREKA ou os 
países associados que preencham as 
referidas condições são considerados 
Estados parceiros para efeitos da presente 
decisão. Os Estados parceiros não são 
elegíveis para beneficiarem da 
contribuição financeira da União ao 
abrigo do Eurostars-2.

Or. en

Justificação

Uma vez que o Eurostars é um programa conjunto entre a Comissão Europeia e a EUREKA, 
qualquer membro da EUREKA ou país associado à EUREKA deve ter direito de se tornar 
parceiro do Eurostars-2.

Alteração 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa Eurostars-2 é de 
287 milhões de EUR30. A contribuição 
financeira provém das dotações previstas 
no orçamento geral da União para as 
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), 

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa Eurostars-2 é de 
251,125 milhões de EUR30. A contribuição 
financeira provém das dotações previstas 
no orçamento geral da União para o 
objetivo «Inovação nas PME» ao abrigo
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, 



PE524.786v01-00 14/22 AM\1012407PT.doc

PT

subalínea vi), e nos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

alínea c), subalínea vi), e nos artigos 60.º e 
61.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

__________________ __________________
30 O montante é indicativo e dependerá do 
montante final acordado para a DG 
Investigação e Inovação relativo ao 
objetivo «Inovação nas PME» no âmbito 
da Parte 2 - Liderança Industrial, que será 
definitivamente aprovado pela autoridade 
orçamental na versão final da ficha 
financeira legislativa.

30 O montante é indicativo e dependerá do 
montante final acordado para a DG 
Investigação e Inovação relativo ao 
objetivo «Inovação nas PME» no âmbito 
da Parte 2 - Liderança Industrial, que será 
definitivamente aprovado pela autoridade 
orçamental na versão final da ficha 
financeira legislativa.

Or. en

Justificação

O relator propõe cortar o orçamento das P2P e das PPP em 12,5 % como consequência da 
redução global da dotação do Horizonte 2020 no âmbito do QFP, de modo a não pôr em 
perigo, por um lado, o equilíbrio delicado do financiamento para investigação colaborativa 
e, por outro, o financiamento das parcerias. Além disso, deveria mencionar-se a fonte 
específica do financiamento no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 34
Miloslav Ransdorf

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem exceder o montante máximo 
previsto no n.º 1, a contribuição da União é
igual a um terço das contribuições dos 
Estados participantes a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 1, alínea a). Deve cobrir 
despesas administrativas e operacionais.

2. Sem exceder o montante máximo 
previsto no n.º 1, a contribuição da União 
deve ser, regra geral, igual a um terço das 
contribuições dos Estados participantes a 
que se refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea a). 
Deve cobrir despesas administrativas e 
operacionais. Caso, durante a vigência do 
programa, seja necessário adaptar a taxa 
de contribuição da União, deveria 
permitir-se uma certa flexibilidade para 
concursos individuais. Neste caso, a 
contribuição da União poderia ascender a 
um máximo de metade das contribuições 
dos Estados participantes.
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Or. en

Alteração 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem exceder o montante máximo 
previsto no n.º 1, a contribuição da União é 
igual a um terço das contribuições dos 
Estados participantes a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 1, alínea a). Deve cobrir 
despesas administrativas e operacionais.

2. Sem exceder o montante máximo 
previsto no n.º 1, a contribuição da União é 
igual a, no máximo, metade das 
contribuições dos Estados participantes a 
que se refere o artigo 7.º, n.º 1, 
alínea a)30-A. Deve cobrir despesas 
operacionais, incluindo os custos da 
avaliação de propostas e as despesas 
administrativas.

__________________
30-A A contribuição da União igual a 
metade das contribuições dos Estados 
participantes corresponde a uma taxa 
adicional de 33 %.

Or. en

Alteração 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem exceder o montante máximo 
previsto no n.º 1, a contribuição da União é 
igual a um terço das contribuições dos 
Estados participantes a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 1, alínea a). Deve cobrir 
despesas administrativas e operacionais.

2. Sem exceder o montante máximo 
previsto no n.º 1, a contribuição da União 
é, no máximo, metade das contribuições 
dos Estados participantes a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 1, alínea a). Deve cobrir as
despesas operacionais, incluindo os custos 
da avaliação de propostas e as despesas 
administrativas.
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Or. en

Justificação

Outros programas decorrentes do artigo 185.º (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) possuem uma taxa 
adicional significativamente superior, igual a 50 % do total de fundos públicos (100 % se 
comparada aos fundos dos Estados-Membros), contra 25 % para o Eurostars 2. Uma taxa 
adicional de 33 % para o Eurostars 2 (que representa até 50 % dos fundos dos Estados-
Membros) proporcionaria uma maior igualdade de tratamento entre os programas 
decorrentes do artigo 185.º. A taxa adicional será flexível e ajustada pelo Grupo de Alto 
Nível Eurostars ao longo da vigência do programa, a fim de lidar com o seu êxito.

Alteração 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte da contribuição financeira da 
União utilizada para as despesas 
administrativas não pode ser superior a 2%
dessa contribuição. Os Estados 
participantes assumem todas as outras
despesas administrativas necessárias para a 
execução do Programa Eurostars-2.

3. A parte da contribuição financeira da 
União utilizada para as despesas 
administrativas e de avaliação do projeto
não pode ser superior a 6 % dessa 
contribuição. Os Estados participantes 
assumem as despesas administrativas 
nacionais necessárias para a execução do 
Programa Eurostars-2.

Or. en

Alteração 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte da contribuição financeira da 
União utilizada para as despesas 
administrativas não pode ser superior a 2%
dessa contribuição. Os Estados 
participantes assumem todas as outras
despesas administrativas necessárias para a 

3. A parte da contribuição financeira da 
União utilizada para as despesas 
administrativas não pode ser superior a 4 %
dessa contribuição. Os Estados 
participantes assumem as despesas 
administrativas nacionais necessárias para 
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execução do Programa Eurostars-2. a execução do Programa Eurostars-2.

Or. en

Justificação

Estima-se que os custos para o organismo de execução (o Secretariado EUREKA) ascendam 
aos 19 milhões de euros ao longo do período de 2014-2023, dos quais 11 milhões de euros 
correspondem a despesas administrativas e 8 milhões de euros a custos de avaliação. 
Propõe-se, por conseguinte, que até 4 % das taxas adicionais da CE sejam destinadas a 
despesas administrativas (4 % de 287 M€ = 11,5 M€). No que diz respeito aos custos de 
avaliação, uma vez que são considerados como despesas operacionais, é necessária uma 
clarificação de que serão totalmente cobertos pela taxa adicional da CE.

Alteração 39
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Demonstração pelos Estados 
participantes de que estabeleceram o 
Eurostars-2 de acordo com os objetivos e 
as prioridades de investigação do 
«Inovação nas PME», tal como previsto 
no Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
e na Decisão do Conselho 2013/.../UE de 
... de 2013 que estabelece o Programa 
Específico de execução do Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020);

Or. en

Justificação

O presente aditamento sublinha que deveria existir uma forte coerência entre as atividades 
das P2P e as prioridades de investigação definidas no Programa-Quadro Horizonte 2020.
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Alteração 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Prova, apresentada pelos Estados 
participantes representados pelo 
Secretariado EUREKA, de que o 
programa está instituído em 
conformidade com a abordagem 
ascendente do Programa Eurostars-2.

Or. en

Alteração 41
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Prova, apresentada pelos Estados 
participantes, de que o Programa 
Eurostars-2 está instituído em 
conformidade com os princípios gerais 
que regem o Programa-Quadro 
Horizonte 2020;

Or. en

Justificação

O presente aditamento sublinha a importância da adesão das P2P aos princípios gerais 
aplicáveis ao Programa-Quadro Horizonte 2020, como o acesso aberto, a igualdade de 
género e a não-discriminação, acordados durante as negociações do Horizonte 2020.

Alteração 42
Christian Ehler
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Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Prova, apresentada pelos Estados 
participantes, de que o Programa 
Eurostars-2 está instituído em 
conformidade com as condições previstas 
no artigo 20.º do Regulamento (UE) 
n.º …/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de … 2013, que estabelece o 
Horizonte 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 às P2P e 
aos resultados que devem produzir.

Alteração 43
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Demonstração pelo Secretariado 
Eureka da sua capacidade para executar o 
Programa Eurostars-2, incluindo a receção, 
atribuição e acompanhamento da 
contribuição da União no âmbito da gestão 
indireta do orçamento da União, em 
conformidade com o disposto nos 
artigos 58.º, 60.º e 61.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012;

(d) Demonstração pelo Secretariado 
Eureka da sua capacidade para executar o 
Eurostars-2, incluindo a receção, atribuição 
e acompanhamento da contribuição da 
União no âmbito da gestão indireta do 
orçamento da União, em conformidade 
com o disposto nos artigos 58.º, 60.º e 61.º 
do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, respeitando plenamente a 
abordagem ascendente do Programa 
Eurostars-2;

Or. en
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Alteração 44
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Valorização, segundo os parâmetros 
de referência nacional, das contribuições 
em espécie das administrações públicas, 
em particular das entidades públicas de 
investigação.

Or. it

Alteração 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em conformidade com os princípios 
da transparência e da não-discriminação 
previstos no artigo 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 
Eurostars-2 devem ser publicados no 
Portal de Participantes do 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Durante as negociações tripartidas do Horizonte 2020, as instituições comprometeram-se a 
promover uma maior coerência de todas as possibilidades de concursos financiados ao 
abrigo do Horizonte 2020. Para este efeito, a Comissão prometeu promover a publicação dos 
convites à apresentação de propostas organizados por PPP e por P2P no Portal de 
Participantes do Horizonte 2020. A presente alteração visa tornar uma auto-obrigação num 
requisito legal, garantindo que os candidatos têm acesso a informações simples e acessíveis.
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Alteração 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar do Programa Eurostars-2. 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 Eurostars-2. 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 
Eurostars-2 deve fazer parte e ser 
elaborada em conjunto com a avaliação 
intercalar do Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 47
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Uma vez aprovada a lista de 
classificação, cada Estado participante 
deve financiar os respetivos participantes 
nacionais nos projetos selecionados para 
financiamento através dos organismos de 
financiamento nacionais designados, 
envidando todos os esforços para garantir 
que sejam financiados os 50 projetos 
melhor classificados e, pelo menos, 50 % a 
75 % dos projetos que tenham classificação 
superior aos limiares fixados. A 
contribuição financeira concedida aos 
participantes é calculada de acordo com as 
regras de financiamento do programa 
nacional do Estado participante no 
Programa Eurostars-2. A contribuição 

8. Uma vez aprovada a lista de 
classificação, cada Estado participante 
deve financiar os respetivos participantes 
nacionais nos projetos selecionados para 
financiamento através dos organismos de 
financiamento nacionais designados, 
envidando todos os esforços para garantir 
que sejam financiados os 100 projetos 
melhor classificados e, pelo menos, 65 % a 
75 % dos projetos que tenham classificação 
superior aos limiares fixados. A 
contribuição financeira concedida aos 
participantes é calculada de acordo com as 
regras de financiamento do programa 
nacional do Estado participante no 
Programa Eurostars-2. A contribuição 
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financeira da União é transferida pelo 
Secretariado Eureka para os organismos de 
financiamento nacionais desde que estes 
tenham procedido ao pagamento da 
respetiva contribuição financeira para os 
projetos beneficiários.

financeira da União é transferida pelo 
Secretariado Eureka para os organismos de 
financiamento nacionais desde que estes 
tenham procedido ao pagamento da 
respetiva contribuição financeira para os 
projetos beneficiários.

Or. ro


