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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. Apoia a proposta da Comissão com as 
alterações nela introduzidas;

Or. en
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Alteração 26
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de...
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
— o Programa-Quadro de investigação e 
de inovação para o período de 2014-2020 
(«Programa-Quadro Horizonte 2020»)12, 
tem por objetivo a consecução de um maior 
impacto dos esforços de investigação e de 
inovação, mediante a combinação de 
fundos da UE e do setor privado em 
parcerias público-privadas (PPP) em áreas 
em que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nessas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras para empresas 
comuns estabelecidas ao abrigo do 
artigo 187.º do Tratado.

(3) O Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, que estabelece o 
Horizonte 2020 — o Programa-Quadro de 
investigação e de inovação para o período 
de 2014-2020 («Programa-Quadro 
Horizonte 2020»)12, tem por objetivo a 
consecução de um maior impacto dos 
esforços de investigação e de inovação, 
mediante a combinação de fundos da UE e 
do setor privado em parcerias 
público-privadas (PPP) em áreas em que as 
atividades de investigação e de inovação 
possam contribuir para os objetivos mais 
vastos de competitividade da União, para 
alavancar o investimento privado e para 
enfrentar os desafios societais. Essas 
parcerias devem basear-se num 
compromisso a longo prazo, incluindo
uma contribuição equilibrada de todos os 
parceiros, assumir a responsabilidade 
pela consecução das suas metas e estar 
em consonância com os objetivos 
estratégicos da União em matéria de 
investigação, desenvolvimento e inovação. 
A governação e o funcionamento dessas 
parcerias 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 ao abrigo do artigo 187.º do 
Tratado.

__________________ __________________



AM\1020418PT.doc 5/88 PE529.819v01-00

PT

12 JO … [PQ H2020]. 12 JO … [PQ H2020].

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de...
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
— o Programa-Quadro de investigação e 
de inovação para o período de 2014-2020 
(«Programa-Quadro Horizonte 2020»)12,
tem por objetivo a consecução de um maior 
impacto dos esforços de investigação e de
inovação, mediante a combinação de 
fundos da UE e do setor privado em 
parcerias público-privadas (PPP) em áreas 
em que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nessas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras para empresas 
comuns estabelecidas ao abrigo do 
artigo 187.º do Tratado.

(3) O Regulamento (UE) n.º 1291/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de dezembro de 2013, tem por objetivo a 
consecução de um maior impacto na
investigação e na inovação, mediante a 
combinação de fundos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e do 
setor privado em parcerias 
público-privadas nas principais áreas em 
que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União, para alavancar o investimento 
privado e para enfrentar os desafios 
societais. Essas parcerias devem basear-se 
num compromisso a longo prazo, 
incluindo uma contribuição equilibrada 
de todos os parceiros, assumir a 
responsabilidade pela consecução das 
suas metas e estar em consonância com os 
objetivos estratégicos da União em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
e inovação. A governação e o 
funcionamento dessas parcerias 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 
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nessas parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras para empresas 
comuns estabelecidas ao abrigo do 
artigo 187.º do Tratado, ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
12 JO … [PQ H2020]. 12 JO … [PQ H2020].

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 28
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
— o Programa-Quadro de investigação e 
de inovação para o período de 2014-2020 
(«Programa-Quadro Horizonte 2020»)12, 
tem por objetivo a consecução de um maior 
impacto dos esforços de investigação e de 
inovação, mediante a combinação de 
fundos da UE e do setor privado em 
parcerias público-privadas (PPP) em áreas 
em que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nessas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras para empresas 
comuns estabelecidas ao abrigo do 
artigo 187.º do Tratado.

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
— o Programa-Quadro de investigação e 
de inovação para o período de 2014-2020 
(«Programa-Quadro Horizonte 2020»)12, 
tem por objetivo a consecução de um maior 
impacto dos esforços de investigação e de 
inovação, mediante a combinação de 
fundos da UE e do setor privado em 
parcerias público-privadas (PPP) em áreas 
em que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nessas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras para empresas 
comuns estabelecidas ao abrigo do 
artigo 187.º do Tratado. A governação e o 
funcionamento dessas parcerias devem



AM\1020418PT.doc 7/88 PE529.819v01-00

PT

ser abertos, transparentes, eficazes e 
eficientes e propiciar a possibilidade de 
participação a um vasto leque de 
intervenientes ativos nos seus domínios 
específicos com base num compromisso 
de longo prazo.

__________________ __________________
12 JO … [PQ H2020]. 12 JO … [PQ H2020].

Or. en

Alteração 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
— o Programa-Quadro de investigação e 
de inovação para o período de 2014-2020 
(«Programa-Quadro Horizonte 2020»)12, 
tem por objetivo a consecução de um maior 
impacto dos esforços de investigação e de 
inovação, mediante a combinação de 
fundos da UE e do setor privado em 
parcerias público-privadas (PPP) em áreas 
em que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nessas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras para empresas 
comuns estabelecidas ao abrigo do 
artigo 187.º do Tratado.

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
— o Programa-Quadro de investigação e 
de inovação para o período de 2014-2020 
(«Programa-Quadro Horizonte 2020»)12, 
tem por objetivo a consecução de um maior 
impacto dos esforços de investigação e de 
inovação, mediante a combinação de 
fundos da UE e do setor privado em 
parcerias público-privadas (PPP) em áreas 
em que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União, para aumentar os investimentos 
privados na investigação e na inovação e 
para enfrentar os desafios societais. A 
governação e o funcionamento dessas 
parcerias devem ser abertos, 
transparentes, eficazes e eficientes. A 
participação da União nessas parcerias 
pode assumir a forma de contribuições 
financeiras para empresas comuns 
estabelecidas ao abrigo do artigo 187.º do 
Tratado.
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__________________ __________________
12 JO … [PQ H2020]. 12 JO … [PQ H2020].

Or. en

Alteração 30
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade com a Decisão (UE)
n.º .../2013 do Conselho, de ... de 2013, 
que estabelece o Programa Específico de 
execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 (2014-2020)13, pode ser 
prestado apoio a empresas comuns 
estabelecidas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, nas 
condições especificadas na referida
decisão.

(4) Em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 1291/2013 e com a Decisão n.º 
2013/743/UE do Conselho, deve ser 
prestado mais apoio a empresas comuns 
estabelecidas ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006 nas condições especificadas 
na Decisão (UE) n.º …/2013.

__________________ __________________
13 JO … [PE H2020]. 13 JO … [PE H2020].

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 31
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade com a Decisão (UE) 
n.º .../2013 do Conselho, de ... de 2013, que 

(4) Em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 1291/2013 e com a Decisão (UE) 
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estabelece o Programa Específico de 
execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 (2014-2020)13, pode ser
prestado apoio a empresas comuns 
estabelecidas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, nas 
condições especificadas na referida 
decisão.

n.º .../2013 do Conselho, de ... de 2013, que 
estabelece o Programa Específico de 
execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 (2014-2020)13, pode ser 
prestado apoio a empresas comuns 
estabelecidas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, nas 
condições especificadas na referida 
decisão.

__________________ __________________
13 JO … [PE H2020]. 13 JO … [PE H2020].

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 32
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A resolução do Parlamento 
Europeu, de 10 de setembro de 2013, 
sobre a promoção de uma estratégia 
europeia de tecnologia dos transportes 
para a futura mobilidade sustentável da 
Europa (2012/2298(INI)) identificou, 
entre outros, a necessidade de desenvolver 
elementos de infraestruturas sustentáveis 
que apoiem uma transição para a 
utilização de produtos primários
renováveis, nomeadamente madeira ou 
materiais compostos, como componentes 
da infraestrutura ferroviária.

Or. en
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Alteração 33
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A empresa comum Shift2Rail (a seguir 
designada por «empresa comum S2R») 
deve ser uma PPP destinada a estimular e a 
coordenar melhor os investimentos da 
União em investigação e inovação no setor 
ferroviário, com vista a acelerar e a 
facilitar a transição para um mercado 
ferroviário europeu mais integrado, 
eficiente, sustentável e atrativo, que 
responda às necessidades empresariais do 
setor ferroviário e tenha como objetivo 
geral a realização de um espaço ferroviário 
europeu único. Em especial, a 
empresa comum S2R deve contribuir para 
os objetivos específicos definidos no Livro 
Branco de 2011 e no Quarto Pacote 
Ferroviário, nomeadamente aumento da 
eficiência do setor ferroviário em benefício 
do erário público; expansão ou 
modernização considerável da capacidade 
da rede ferroviária, a fim de permitir que o 
setor ferroviário concorra eficazmente e 
assuma uma proporção significativamente 
mais elevada do transporte de passageiros e 
de mercadorias; melhoria da qualidade dos 
serviços ferroviários, que respondam às 
necessidades dos passageiros e dos 
transitários de mercadorias dos serviços 
ferroviários; eliminação de obstáculos 
técnicos que retardam interoperabilidade 
do setor; redução das externalidades 
negativas relacionadas com o transporte 
ferroviário. O progresso da 
empresa comum S2R no sentido da 
consecução destes objetivos deve ser 
avaliado em função de indicadores-chave 
de desempenho.

(7) A empresa comum Shift2Rail (a seguir 
designada por «empresa comum S2R») 
deve ser uma PPP destinada a estimular e a 
coordenar melhor os investimentos da 
União em investigação e inovação no setor 
ferroviário, com vista a acelerar e a 
facilitar a transição para um mercado 
ferroviário europeu mais integrado, 
eficiente, sustentável e atrativo, que 
responda às necessidades empresariais do 
setor ferroviário e tenha como objetivo 
geral a realização de um espaço ferroviário 
europeu único. Em especial, a 
empresa comum S2R deve contribuir para 
os objetivos específicos definidos no Livro 
Branco de 2011 e no Quarto Pacote 
Ferroviário, nomeadamente aumento da 
eficiência e da sustentabilidade do setor 
ferroviário em benefício do erário público; 
expansão ou modernização considerável da 
capacidade da rede ferroviária, a fim de 
permitir que o setor ferroviário concorra 
eficazmente e assuma uma proporção 
significativamente mais elevada do 
transporte de passageiros e de mercadorias; 
melhoria da qualidade dos serviços 
ferroviários, que respondam às 
necessidades dos passageiros e dos 
transitários de mercadorias dos serviços 
ferroviários; eliminação de obstáculos 
técnicos que retardam a interoperabilidade 
e intermodalidade do setor; redução das 
externalidades negativas relacionadas com 
o transporte ferroviário, tais como o 
consumo de energia e a redução do ruído 
na fonte. O progresso da 
empresa comum S2R no sentido da 
consecução destes objetivos deve ser 
avaliado em função de indicadores-chave 
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de desempenho.

Or. en

Alteração 34
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A empresa comum Shift2Rail (a seguir 
designada por «empresa comum S2R») 
deve ser uma PPP destinada a estimular e a 
coordenar melhor os investimentos da 
União em investigação e inovação no setor 
ferroviário, com vista a acelerar e a 
facilitar a transição para um mercado 
ferroviário europeu mais integrado, 
eficiente, sustentável e atrativo, que 
responda às necessidades empresariais do 
setor ferroviário e tenha como objetivo 
geral a realização de um espaço ferroviário 
europeu único. Em especial, a 
empresa comum S2R deve contribuir para 
os objetivos específicos definidos no Livro 
Branco de 2011 e no Quarto Pacote 
Ferroviário, nomeadamente aumento da 
eficiência do setor ferroviário em benefício 
do erário público; expansão ou 
modernização considerável da capacidade 
da rede ferroviária, a fim de permitir que o 
setor ferroviário concorra eficazmente e 
assuma uma proporção significativamente 
mais elevada do transporte de passageiros e 
de mercadorias; melhoria da qualidade dos 
serviços ferroviários, que respondam às 
necessidades dos passageiros e dos 
transitários de mercadorias dos serviços 
ferroviários; eliminação de obstáculos 
técnicos que retardam interoperabilidade 
do setor; redução das externalidades 
negativas relacionadas com o transporte 
ferroviário. O progresso da 
empresa comum S2R no sentido da 

(7) A empresa comum Shift2Rail (a seguir 
designada por «empresa comum S2R») 
deve ser uma PPP destinada a estimular e a 
coordenar melhor os investimentos da 
União em investigação e inovação no setor 
ferroviário, ao mesmo tempo que cria 
novas oportunidades de emprego, com 
vista a acelerar e a facilitar a transição para 
um mercado ferroviário europeu mais 
integrado, eficiente, sustentável e atrativo, 
que responda às necessidades empresariais 
do setor ferroviário e tenha como objetivo 
geral a realização de um espaço ferroviário 
europeu único. Em especial, a 
empresa comum S2R deve contribuir para 
os objetivos específicos definidos no Livro 
Branco de 2011 e no Quarto Pacote 
Ferroviário, nomeadamente aumento da 
eficiência do setor ferroviário em benefício 
do erário público; expansão ou 
modernização considerável da capacidade 
da rede ferroviária, a fim de permitir que o 
setor ferroviário concorra eficazmente e 
assuma uma proporção significativamente 
mais elevada do transporte de passageiros e 
de mercadorias; melhoria da qualidade dos 
serviços ferroviários, que respondam às 
necessidades dos passageiros e dos 
transitários de mercadorias dos serviços 
ferroviários; eliminação de obstáculos 
técnicos que retardam interoperabilidade 
do setor; redução das externalidades 
negativas relacionadas com o transporte 
ferroviário. O progresso da 
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consecução destes objetivos deve ser 
avaliado em função de indicadores-chave 
de desempenho.

empresa comum S2R no sentido da 
consecução destes objetivos deve ser 
avaliado em função de indicadores-chave 
de desempenho.

Or. en

Alteração 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A empresa comum Shift2Rail (a seguir 
designada por «empresa comum S2R») 
deve ser uma PPP destinada a estimular e a 
coordenar melhor os investimentos da 
União em investigação e inovação no setor 
ferroviário, com vista a acelerar e a 
facilitar a transição para um mercado 
ferroviário europeu mais integrado, 
eficiente, sustentável e atrativo, que 
responda às necessidades empresariais do 
setor ferroviário e tenha como objetivo 
geral a realização de um espaço ferroviário 
europeu único. Em especial, a 
empresa comum S2R deve contribuir para 
os objetivos específicos definidos no Livro 
Branco de 2011 e no Quarto Pacote 
Ferroviário, nomeadamente aumento da 
eficiência do setor ferroviário em benefício 
do erário público; expansão ou 
modernização considerável da capacidade 
da rede ferroviária, a fim de permitir que o 
setor ferroviário concorra eficazmente e 
assuma uma proporção significativamente 
mais elevada do transporte de passageiros e 
de mercadorias; melhoria da qualidade dos 
serviços ferroviários, que respondam às 
necessidades dos passageiros e dos
transitários de mercadorias dos serviços 
ferroviários; eliminação de obstáculos 
técnicos que retardam interoperabilidade 
do setor; redução das externalidades 

(7) A empresa comum Shift2Rail (a seguir 
designada por «empresa comum S2R») 
deve ser uma PPP destinada a estimular e a 
coordenar melhor os investimentos da 
União em investigação e inovação no setor 
ferroviário, com vista a acelerar e a 
facilitar a transição para um mercado 
ferroviário europeu mais integrado, fácil de 
utilizar, eficiente, sustentável e atrativo, 
que responda às necessidades empresariais 
do setor ferroviário e tenha como objetivo 
geral a realização de um espaço ferroviário 
europeu único. Em especial, a 
empresa comum S2R deve contribuir para 
os objetivos específicos definidos no Livro 
Branco de 2011 e no Quarto Pacote 
Ferroviário, nomeadamente aumento da 
eficiência do setor ferroviário em benefício 
do erário público; expansão ou 
modernização considerável da capacidade 
da rede ferroviária, a fim de permitir que o 
setor ferroviário concorra eficazmente e 
assuma uma proporção significativamente 
mais elevada do transporte de passageiros e 
de mercadorias; melhoria da qualidade dos 
serviços ferroviários, que respondam às 
necessidades dos passageiros e dos 
transitários de mercadorias dos serviços 
ferroviários; eliminação de obstáculos 
técnicos que retardam interoperabilidade 
do setor; redução das externalidades 
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negativas relacionadas com o transporte 
ferroviário. O progresso da 
empresa comum S2R no sentido da 
consecução destes objetivos deve ser 
avaliado em função de indicadores-chave 
de desempenho.

negativas relacionadas com o transporte 
ferroviário. O progresso da 
empresa comum S2R no sentido da 
consecução destes objetivos deve ser 
avaliado em função de indicadores-chave 
de desempenho.

Or. en

Alteração 36
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A empresa comum S2R deve 
funcionar de forma aberta e transparente, 
fornecendo tempestivamente todas as 
informações relevantes aos organismos 
adequados, bem como promovendo as 
suas atividades, incluindo atividades de 
informação e difusão ao público em geral. 
O regulamento interno dos organismos da 
empresa comum deve ser disponibilizado 
ao público.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 37
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) A empresa comum S2R deve 
funcionar de forma aberta e transparente, 
fornecendo tempestivamente todas as 
informações relevantes aos organismos 
adequados, bem como promovendo as 
suas atividades, incluindo atividades de 
informação e difusão ao público em geral. 
O regulamento interno dos organismos da 
empresa comum deve ser disponibilizado 
ao público.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 38
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A participação substancial do setor 
ferroviário é essencial para a iniciativa 
S2R. Por conseguinte, é fundamental que 
as contribuições públicas para a iniciativa 
S2R sejam, pelo menos, igualadas pelas 
contribuições provenientes daquele setor. 
Por conseguinte, a participação será aberta 
a outras entidades, públicas ou privadas, 
dispostas a assegurar os recursos 
necessários para a concretização de 
atividades de investigação e de inovação 
no âmbito da empresa comum S2R.

(10) A participação substancial do setor 
ferroviário é essencial para a iniciativa 
S2R. Por conseguinte, é fundamental que 
as contribuições públicas para a iniciativa 
S2R sejam, pelo menos, igualadas pelas 
contribuições provenientes daquele setor. 
Por conseguinte, a participação será aberta 
a outras entidades, públicas ou privadas, 
dispostas a assegurar os recursos 
necessários para a concretização de 
atividades de investigação e de inovação 
no âmbito da empresa comum S2R. As 
entidades dispostas a assegurar recursos 
terão um papel equivalente aos dos 
membros fundadores na governação da 
empresa comum.
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Or. en

Alteração 39
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve contribuir para 
estreitar o fosso em matéria de 
investigação e inovação dentro da União, 
promovendo sinergias com os Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus 
(FEEI). Por conseguinte, a empresa 
comum S2R deve procurar desenvolver 
interações estreitas com os FEEI, que 
possam ajudar especificamente a reforçar 
as capacidades de investigação e inovação 
a nível local, regional e nacional na área 
da empresa comum S2R e apoiar os 
esforços de especialização inteligente.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na prossecução dos seus objetivos, a 
empresa comum S2R deverá prestar aos 
seus membros apoio financeiro, 
principalmente sob a forma de subvenções, 
através das medidas mais adequadas, 

(12) Na prossecução dos seus objetivos e 
para garantir a participação justa de 
outras empresas (particularmente as 
PME) e de outros investidores, a 
empresa comum S2R deverá proporcionar
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como a adjudicação de contratos ou a 
atribuição de subvenções na sequência de 
convites à apresentação de propostas.

as contribuições da UE para as ações 
através de procedimentos abertos e 
transparentes, principalmente sob a forma 
de subvenções aos seus membros, como a 
adjudicação de contratos ou a atribuição de 
subvenções na sequência de convites à 
apresentação de propostas abertos e
transparentes.

Or. en

Alteração 41
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na prossecução dos seus objetivos, a 
empresa comum S2R deverá prestar aos 
seus membros apoio financeiro, 
principalmente sob a forma de subvenções, 
através das medidas mais adequadas, como 
a adjudicação de contratos ou a atribuição 
de subvenções na sequência de convites à 
apresentação de propostas.

(12) Na prossecução dos seus objetivos e 
para apoiar a modernização de um setor 
ferroviário europeu integrado, a 
empresa comum S2R deverá prestar aos 
seus membros apoio financeiro,
principalmente sob a forma de subvenções, 
através das medidas mais adequadas, como 
a adjudicação de contratos ou a atribuição 
de subvenções na sequência de convites à 
apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A empresa comum S2R deverá 
funcionar de forma transparente, prestando 
todas as informações pertinentes 
disponíveis aos seus organismos 

(13) A empresa comum S2R deverá 
funcionar de forma transparente e deverá 
criar um mecanismo de consulta com 
todos os intervenientes interessados que 



AM\1020418PT.doc 17/88 PE529.819v01-00

PT

competentes, desse modo promovendo as 
suas atividades.

utilizem os bens e os serviços do setor 
ferroviário, prestando todas as informações 
pertinentes disponíveis aos seus 
organismos competentes, desse modo 
promovendo as suas atividades.

Or. en

Alteração 43
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A empresa comum S2R deverá 
funcionar de forma transparente, prestando 
todas as informações pertinentes 
disponíveis aos seus organismos 
competentes, desse modo promovendo as 
suas atividades.

(13) A empresa comum S2R deverá 
funcionar de forma aberta e transparente, 
prestando todas as informações pertinentes 
disponíveis aos seus organismos 
competentes, desse modo promovendo as 
suas atividades.

Or. en

Alteração 44
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A empresa comum S2R deve 
também utilizar os meios eletrónicos 
geridos pela Comissão para assegurar 
abertura e transparência e para facilitar a 
participação. Por conseguinte, os convites 
à apresentação de propostas lançados pela 
empresa comum S2R também devem ser 
publicados num portal único para 
participantes, bem como através de outros 
meios eletrónicos de difusão do 
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Programa-Quadro Horizonte 2020 
geridos pela Comissão. Além disso, os 
dados relevantes referentes, entre outros, 
às propostas, aos candidatos, às 
subvenções e aos participantes devem ser 
disponibilizados pela empresa comum 
S2R com vista à sua inclusão no relatório 
sobre o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e nos sistemas eletrónicos 
de difusão geridos pela Comissão, num 
formato adequado e com a periodicidade 
correspondente às obrigações de 
apresentação de relatórios da Comissão.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 45
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A participação em ações indiretas 
financiadas pela empresa comum S2R 
deverá ser conforme com o Regulamento 
(UE) n.º … /2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de … 2013, que estabelece as 
regras de participação e difusão relativas 
ao «Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)»16.

(16) A participação em ações indiretas 
financiadas pela empresa comum S2R 
deverá ser conforme com o Regulamento 
(UE) n.º 1290/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, que estabelece as 
regras de participação e difusão relativas 
ao «Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)». A 
empresa comum S2R deve, além disso, 
assegurar a aplicação coerente das 
referidas regras com base em medidas 
relevantes adotadas pela Comissão.

__________________ __________________
16 JO ... [RdP H2020]. 16 JO ... [RdP H2020].

Or. en
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Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 46
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A participação em ações indiretas 
financiadas pela empresa comum S2R 
deverá ser conforme com o Regulamento 
(UE) n.º … /2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de … 2013, que estabelece as 
regras de participação e difusão relativas 
ao «Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)»16.

(16) A participação em ações indiretas 
financiadas pela empresa comum S2R 
deverá ser conforme com o Regulamento 
(UE) n.º … /2013 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de … 2013, que estabelece as 
regras de participação e difusão relativas 
ao «Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)»16. A 
empresa comum S2R deve, além disso, 
assegurar a aplicação coerente das 
referidas regras com base em medidas 
relevantes adotadas pela Comissão.

__________________ __________________
16 JO ... [RdP H2020]. 16 JO ... [RdP H2020].

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A empresa comum S2R deve ter em 
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conta as definições da OCDE relativas ao 
nível de maturidade tecnológica 
(Technological Readiness Level – TRL) 
na classificação das atividades de 
investigação tecnológica, desenvolvimento 
de produtos e demonstração.

Or. en

Justificação

Questão horizontal relativa a todas as ITC que desenvolvem investigação em domínios onde 
o conceito de TRL é amplamente aplicado, tal como acontece na investigação no domínio dos 
transportes. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao 
Investimento na Inovação.

Alteração 48
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Com vista a alcançar o objetivo 
geral do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de conseguir uma maior 
simplificação e coerência, todos os 
convites à apresentação de propostas ao 
abrigo da empresa comum S2R devem ter 
em conta a duração do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 49
Josefa Andrés Barea
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Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º, n.º 1, do Tratado, o ato 
constitutivo dos organismos, serviços ou 
agências instituídos pela União pode 
excluir o exame, pelo Tribunal de Contas, 
das contas da totalidade das receitas e 
despesas desses organismos, serviços ou 
agências. Em conformidade com o 
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, as contas dos 
organismos abrangidos pelo artigo 209.º 
do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 devem ser analisadas por um 
organismo de auditoria independente, que 
deve emitir um parecer, nomeadamente 
sobre a fiabilidade das contas e a 
regularidade e legalidade das operações 
subjacentes. Para evitar a duplicação do 
exame das contas, justifica-se a exclusão 
das contas da empresa comum S2R do 
exame pelo Tribunal de Contas.

(21) Dada a natureza específica e o atual 
estado das empresas comuns, e a fim de 
assegurar a continuidade relativamente 
ao sétimo Programa-Quadro, as empresas 
comuns devem continuar a estar sujeitas 
a um processo de quitação separado. Em 
derrogação do disposto no artigo 60.º, 
n.º 7, e no artigo 209.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012, a quitação 
relativa à execução orçamental da 
empresa comum S2R deve, por 
conseguinte, ser dada pelo Parlamento 
Europeu, mediante recomendação do 
Conselho. Assim, os requisitos gerais em 
matéria de informação previstos no 
artigo 60.º, n.º 5, não se aplicam à 
contribuição da União para a empresa 
comum S2R, mas devem, tanto quanto 
possível, ser alinhados com os requisitos 
aplicáveis aos organismos nos termos do 
artigo 208.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012. A verificação das 
contas e da regularidade e legalidade das 
operações subjacentes deve ser realizada
pelo Tribunal de Contas.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 50
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º, n.º 1, do Tratado, o ato 
constitutivo dos organismos, serviços ou 
agências instituídos pela União pode 
excluir o exame, pelo Tribunal de Contas, 
das contas da totalidade das receitas e 
despesas desses organismos, serviços ou 
agências. Em conformidade com o 
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, as contas dos 
organismos abrangidos pelo artigo 209.º 
do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 devem ser analisadas por um 
organismo de auditoria independente, que 
deve emitir um parecer, nomeadamente 
sobre a fiabilidade das contas e a 
regularidade e legalidade das operações 
subjacentes. Para evitar a duplicação do 
exame das contas, justifica-se a exclusão 
das contas da empresa comum S2R do 
exame pelo Tribunal de Contas.

(21) Dada a natureza específica e o atual 
estado das empresas comuns, e a fim de 
assegurar a continuidade relativamente 
ao sétimo Programa-Quadro, as empresas 
comuns devem continuar a estar sujeitas 
a um processo de quitação separado. Em 
derrogação do disposto no artigo 60.º, 
n.º 7, e no artigo 209.º do Regulamento
(UE, Euratom) n.º 966/2012, a quitação 
relativa à execução orçamental da 
empresa comum S2R deve, por 
conseguinte, ser dada pelo Parlamento 
Europeu, mediante recomendação do 
Conselho. Assim, os requisitos gerais em 
matéria de informação previstos no 
artigo 60.º, n.º 5, não se aplicam à 
contribuição da União para a empresa 
comum S2R, mas devem, tanto quanto
possível, ser alinhados com os requisitos 
aplicáveis aos organismos nos termos do 
artigo 208.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012. A verificação das 
contas e da regularidade e legalidade das 
operações subjacentes deve ser realizada
pelo Tribunal de Contas.

Or. en

Alteração 51
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º, n.º 1, do Tratado, o ato 
constitutivo dos organismos, serviços ou 
agências instituídos pela União pode 
excluir o exame, pelo Tribunal de Contas, 
das contas da totalidade das receitas e 
despesas desses organismos, serviços ou 

(21) Dada a natureza específica e o atual 
estado das empresas comuns, e a fim de 
assegurar a continuidade relativamente 
ao sétimo Programa-Quadro, as empresas 
comuns devem continuar a estar sujeitas 
a um processo de quitação separado. Em 
derrogação do disposto no artigo 60.º, 
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agências. Em conformidade com o 
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, as contas dos 
organismos abrangidos pelo artigo 209.º 
do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 devem ser analisadas por um 
organismo de auditoria independente, que 
deve emitir um parecer, nomeadamente 
sobre a fiabilidade das contas e a 
regularidade e legalidade das operações 
subjacentes. Para evitar a duplicação do 
exame das contas, justifica-se a exclusão 
das contas da empresa comum S2R do 
exame pelo Tribunal de Contas.

n.º 7, e no artigo 209.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012, a quitação 
relativa à execução orçamental da 
empresa comum S2R deve, por 
conseguinte, ser dada pelo Parlamento 
Europeu, mediante recomendação do 
Conselho. Assim, os requisitos gerais em 
matéria de informação previstos no 
artigo 60.º, n.º 5, não se aplicam à 
contribuição da União para a empresa 
comum S2R, mas devem, tanto quanto
possível, ser alinhados com os requisitos 
aplicáveis aos organismos nos termos do 
artigo 208.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012. A verificação das 
contas e da regularidade e legalidade das 
operações subjacentes deve ser realizada
pelo Tribunal de Contas.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 52
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Com vista a alcançar o objetivo 
geral do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de conseguir uma maior 
simplificação e coerência, todos os 
convites à apresentação de propostas ao 
abrigo da empresa comum S2R devem ter 
em conta a duração do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en



PE529.819v01-00 24/88 AM\1020418PT.doc

PT

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 53
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve contribuir para 
estreitar o fosso em matéria de 
investigação e inovação dentro da União, 
promovendo sinergias com os Fundos 
Estruturais e de Investimento Europeus 
(FEEI). Por conseguinte, a empresa 
comum S2R deve procurar desenvolver 
interações estreitas com os FEEI, que 
possam ajudar especificamente a reforçar 
as capacidades de investigação e inovação 
a nível local, regional e nacional na área 
da empresa comum S2R e apoiar os 
esforços de especialização inteligente.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 54
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 23-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(23-C) A empresa comum S2R deve 
também utilizar os meios eletrónicos 
geridos pela Comissão para assegurar 
abertura e transparência e para facilitar a 
participação. Por conseguinte, os convites 
à apresentação de propostas lançados pela 
empresa comum S2R também devem ser 
publicados num portal único para 
participantes, bem como através de outros 
meios eletrónicos de difusão do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
geridos pela Comissão. Além disso, os 
dados relevantes referentes, entre outros, 
às propostas, aos candidatos, às 
subvenções e aos participantes devem ser 
disponibilizados pela empresa comum 
S2R com vista à sua inclusão no relatório 
sobre o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e nos sistemas eletrónicos 
de difusão geridos pela Comissão, num 
formato adequado e com a periodicidade 
correspondente às obrigações de 
apresentação de relatórios da Comissão.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 23-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-D) Dada a importância da inovação 
contínua para a competitividade do setor 
dos transportes da União e para o número 
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de empresas comuns neste setor, deve 
efetuar-se uma análise em tempo útil, 
tendo nomeadamente em vista a avaliação 
intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, em relação à adequação
dos esforços de investigação em
colaboração no domínio dos transportes.

Or. en

Justificação

Questão horizontal para todas as ITC relacionadas com a investigação no domínio dos 
transportes. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao 
Investimento na Inovação.

Alteração 56
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É constituída, com termo final em 31 de 
dezembro de 2024, uma empresa comum, 
na aceção do artigo 187.º do Tratado 
(«empresa comum Shift2Rail» ou 
«empresa comum S2R») para coordenar e 
gerir os investimentos da União em 
investigação e inovação no setor 
ferroviário europeu.

1. É constituída, com termo final em 31 de 
dezembro de 2024, uma empresa comum, 
na aceção do artigo 187.º do Tratado 
(«empresa comum Shift2Rail» ou 
«empresa comum S2R») para coordenar e 
gerir os investimentos da União em 
investigação e inovação no setor 
ferroviário europeu. A fim de ter em conta 
a duração do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, os convites à 
apresentação de propostas ao abrigo do 
S2R devem ser lançados o mais tardar em 
31 de dezembro de 2020. Nos casos 
devidamente justificados, os convites à
apresentação de propostas podem ser 
lançados até 31 de dezembro de 2021.

Or. en
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Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 57
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É constituída, com termo final em 31 de 
dezembro de 2024, uma empresa comum, 
na aceção do artigo 187.º do Tratado 
(«empresa comum Shift2Rail» ou 
«empresa comum S2R») para coordenar e 
gerir os investimentos da União em 
investigação e inovação no setor 
ferroviário europeu.

1. É constituída, com termo final em 31 de 
dezembro de 2024, uma empresa comum, 
na aceção do artigo 187.º do Tratado 
(«empresa comum Shift2Rail» ou 
«empresa comum S2R») para coordenar e 
gerir os investimentos da União em 
investigação e inovação no setor 
ferroviário europeu. A fim de ter em conta 
a duração do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, os convites à 
apresentação de propostas ao abrigo do 
S2R devem ser lançados o mais tardar em 
31 de dezembro de 2020. Nos casos 
devidamente justificados, os convites à 
apresentação de propostas podem ser 
lançados até 31 de dezembro de 2021.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A empresa comum S2R tem sede em 
Bruxelas, Bélgica.

4. A empresa comum S2R tem sede em 
Bucareste, Roménia.

Or. ro

Alteração 59
Jens Rohde, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a realização do Espaço 
Ferroviário Europeu Único, para uma 
transição mais célere e menos onerosa para 
um sistema ferroviário europeu mais 
atrativo, competitivo, eficiente e 
sustentável, e para uma transferência 
modal do transporte rodoviário e aéreo, 
através de uma abordagem abrangente e 
coordenada, que satisfaça as necessidades 
de investigação e de inovação do sistema 
ferroviário e dos seus utilizadores. Esta 
abordagem inclui o material circulante, 
infraestruturas e gestão de tráfego para os 
segmentos de mercado do tráfego de 
mercadorias e de longa distância, tráfego 
de passageiros regional, local e urbano, 
bem como ligações intermodais entre o 
transporte ferroviário e outros modos de 
transporte, proporcionando aos utilizadores 
uma solução integrada completa para as 
suas necessidades de viagem e de 
transporte ferroviário, desde o apoio às 
transações até à assistência em viagem;

(b) Contribuir para a realização do Espaço 
Ferroviário Europeu Único, para uma 
transição mais célere e menos onerosa para 
um sistema ferroviário europeu mais 
atrativo, fácil de utilizar (incluindo para 
pessoas com mobilidade reduzida) 
competitivo, eficiente e sustentável, para 
uma transferência modal do transporte 
rodoviário e aéreo, e para o 
desenvolvimento de um setor ferroviário 
europeu competitivo e sólido, através de 
uma abordagem abrangente e coordenada, 
que satisfaça as necessidades de 
investigação e de inovação do sistema 
ferroviário e dos seus utilizadores. Esta 
abordagem inclui o material circulante, 
infraestruturas e gestão de tráfego para os 
segmentos de mercado do tráfego de 
mercadorias e de longa distância, tráfego 
de passageiros regional, local e urbano, 
bem como ligações intermodais entre o 
transporte ferroviário e outros modos de 
transporte, proporcionando aos utilizadores 
uma solução integrada completa para as 
suas necessidades de viagem e de 
transporte ferroviário, desde o apoio às 
transações até à assistência em viagem;

Or. en
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Alteração 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a realização do Espaço 
Ferroviário Europeu Único, para uma 
transição mais célere e menos onerosa para 
um sistema ferroviário europeu mais 
atrativo, competitivo, eficiente e 
sustentável, e para uma transferência 
modal do transporte rodoviário e aéreo, 
através de uma abordagem abrangente e 
coordenada, que satisfaça as necessidades 
de investigação e de inovação do sistema 
ferroviário e dos seus utilizadores. Esta 
abordagem inclui o material circulante, 
infraestruturas e gestão de tráfego para os 
segmentos de mercado do tráfego de 
mercadorias e de longa distância, tráfego 
de passageiros regional, local e urbano, 
bem como ligações intermodais entre o 
transporte ferroviário e outros modos de 
transporte, proporcionando aos utilizadores 
uma solução integrada completa para as 
suas necessidades de viagem e de 
transporte ferroviário, desde o apoio às 
transações até à assistência em viagem;

(b) Contribuir para a realização de um
Espaço Ferroviário Europeu Único mais 
seguro, para uma transição mais célere e 
menos onerosa para um sistema ferroviário 
europeu mais atrativo, competitivo,
eficiente e sustentável, e para uma 
transferência modal do transporte 
rodoviário e aéreo, através de uma 
abordagem abrangente e coordenada, que 
satisfaça as necessidades de investigação e 
de inovação do sistema ferroviário e dos 
seus utilizadores. Esta abordagem inclui o 
material circulante, aplicações telemáticas 
do transporte ferroviário (ERTMS, 
ETCS), infraestruturas e gestão de tráfego 
para os segmentos de mercado do tráfego 
de mercadorias e de longa distância, 
tráfego de passageiros transeuropeu,
regional, local e urbano, bem como 
ligações intermodais entre o transporte 
ferroviário e outros modos de transporte, 
proporcionando aos utilizadores uma 
solução integrada e segura completa para 
as suas necessidades de viagem e de 
transporte ferroviário, desde o apoio às 
transações até à assistência em viagem;

Or. ro

Alteração 61
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuir para a realização do Espaço 
Ferroviário Europeu Único, para uma 
transição mais célere e menos onerosa para 
um sistema ferroviário europeu mais 
atrativo, competitivo, eficiente e 
sustentável, e para uma transferência 
modal do transporte rodoviário e aéreo, 
através de uma abordagem abrangente e 
coordenada, que satisfaça as necessidades 
de investigação e de inovação do sistema 
ferroviário e dos seus utilizadores. Esta 
abordagem inclui o material circulante, 
infraestruturas e gestão de tráfego para os 
segmentos de mercado do tráfego de 
mercadorias e de longa distância, tráfego 
de passageiros regional, local e urbano, 
bem como ligações intermodais entre o 
transporte ferroviário e outros modos de 
transporte, proporcionando aos utilizadores 
uma solução integrada completa para as 
suas necessidades de viagem e de 
transporte ferroviário, desde o apoio às 
transações até à assistência em viagem;

(b) Contribuir para o desenvolvimento de 
um setor ferroviário europeu globalmente 
competitivo, para a realização do Espaço 
Ferroviário Europeu Único, para uma 
transição mais célere e menos onerosa para 
um sistema ferroviário europeu mais 
atrativo, competitivo, eficiente e 
sustentável, e para uma transferência 
modal do transporte rodoviário e aéreo, 
através de uma abordagem abrangente e 
coordenada, que satisfaça as necessidades 
de investigação e de inovação do sistema 
ferroviário e dos seus utilizadores. Esta 
abordagem inclui o material circulante, 
infraestruturas e gestão de tráfego para os 
segmentos de mercado do tráfego de 
mercadorias e de longa distância, tráfego 
de passageiros regional, local e urbano, 
bem como ligações intermodais entre o 
transporte ferroviário e outros modos de 
transporte, proporcionando aos utilizadores 
uma solução integrada completa para as 
suas necessidades de viagem e de 
transporte ferroviário, desde o apoio às 
transações até à assistência em viagem;

Or. en

Alteração 62
Jens Rohde, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Atuar como ponto de referência
central para ações de investigação e de 
inovação relacionadas com o setor 
ferroviário, financiadas ao nível da União, 
assegurando a coordenação entre projetos e 
prestando às partes interessadas as 
informações pertinentes;

(d) Desempenhar um papel central para 
ações de investigação e de inovação 
relacionadas com o setor ferroviário, 
financiadas ao nível da União, assegurando 
a coordenação entre projetos e prestando às 
partes interessadas as informações 
pertinentes;
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Or. en

Alteração 63
Jens Rohde, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Promover ativamente a participação e o 
estreito envolvimento dos intervenientes 
pertinentes de toda a cadeia de valor do 
setor ferroviário e exteriores à indústria 
ferroviária tradicional, nomeadamente 
fabricantes de equipamento ferroviário 
(material circulante e sistemas de controlo 
dos comboios) e a sua cadeia de 
abastecimento, gestores de infraestruturas, 
operadores ferroviários (passageiros e 
mercadorias), empresas de locação de 
veículos ferroviários, organismos de 
certificação, associações profissionais do 
pessoal, associações de utentes (de 
passageiros e de mercadorias), bem como 
instituições e comunidades científicas 
pertinentes. Deve ser incentivada a 
participação de pequenas e médias 
empresas (PME), na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão20.

(e) Promover ativamente a participação e o 
estreito envolvimento dos intervenientes 
pertinentes de toda a cadeia de valor do 
setor ferroviário e exteriores à indústria 
ferroviária tradicional, nomeadamente 
fabricantes de equipamento ferroviário 
(material circulante e sistemas de controlo 
dos comboios e de gestão de tráfego) e a 
sua cadeia de abastecimento, gestores de 
infraestruturas, operadores ferroviários 
(passageiros e mercadorias), empresas de 
locação de veículos ferroviários, 
organismos de certificação, associações 
profissionais do pessoal, associações de 
utentes (de passageiros e de mercadorias), 
bem como instituições e comunidades 
científicas pertinentes. Deve ser 
incentivada a participação de pequenas e 
médias empresas (PME), na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão20.

__________________ __________________
20 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

20 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Alteração 64
Jörg Leichtfried
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Promover ativamente a participação e o 
estreito envolvimento dos intervenientes 
pertinentes de toda a cadeia de valor do 
setor ferroviário e exteriores à indústria 
ferroviária tradicional, nomeadamente 
fabricantes de equipamento ferroviário 
(material circulante e sistemas de controlo
dos comboios) e a sua cadeia de 
abastecimento, gestores de infraestruturas, 
operadores ferroviários (passageiros e 
mercadorias), empresas de locação de 
veículos ferroviários, organismos de 
certificação, associações profissionais do 
pessoal, associações de utentes (de 
passageiros e de mercadorias), bem como 
instituições e comunidades científicas 
pertinentes. Deve ser incentivada a 
participação de pequenas e médias 
empresas (PME), na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão20.

(e) Promover ativamente a participação e o 
estreito envolvimento dos intervenientes 
pertinentes de toda a cadeia de valor do 
setor ferroviário e exteriores à indústria 
ferroviária tradicional, nomeadamente 
fabricantes de equipamento ferroviário 
(material circulante e sistemas de controlo 
dos comboios) e a sua cadeia de 
abastecimento, gestores de infraestruturas, 
operadores ferroviários (passageiros e 
mercadorias), empresas de locação de 
veículos ferroviários, organismos de 
certificação, representantes dos 
trabalhadores, associações profissionais 
do pessoal, associações de utentes (de 
passageiros e de mercadorias), bem como 
instituições e comunidades científicas 
pertinentes. Deve ser incentivada a 
participação de pequenas e médias 
empresas (PME), na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão20.

__________________ __________________
20 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

20 Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à 
definição de micro, pequenas e médias 
empresas (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Justificação

As novas tecnologias e normas técnicas, por muito técnicas que pareçam, podem ter um 
impacto profundo nos trabalhadores, especialmente no que diz respeito às condições de 
trabalho e de segurança no trabalho. Há que garantir o envolvimento não apenas do setor 
mas também dos representantes dos sindicatos.

Alteração 65
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Aplicar medidas que promovam a 
participação das PME, das universidades 
e dos centros de investigação. Neste 
contexto, devem ser identificadas e 
resolvidas as barreiras que impedem a 
participação de novos intervenientes no 
programa.

Or. en

Alteração 66
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Procurar complementaridade e 
sinergias estreitas com os Fundos 
Estruturais por forma a ajudar a estreitar 
o fosso da investigação e da inovação na 
Europa. Sempre que possível, promover a 
interoperabilidade entre os dois 
instrumentos e incentivar 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, sendo
distintas, mas complementares, das 
políticas e ações financiadas pelos fundos 
da Política de Coesão.

Or. en
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Alteração 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Um aumento de 100 % da capacidade 
do sistema de transportes ferroviários para 
dar resposta à procura crescente de 
serviços de transporte ferroviário de 
passageiros e de mercadorias;

(b) Um aumento da capacidade do sistema 
de transportes ferroviários para dar 
resposta à procura crescente de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros e de 
mercadorias;

Or. ro

Alteração 68
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Um aumento de 50 % da fiabilidade e 
da pontualidade dos serviços de transporte 
ferroviário;

(c) Um aumento da fiabilidade e da 
pontualidade dos serviços de transporte 
ferroviário;

Or. ro

Alteração 69
Bogusław Liberadzki

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Um aumento de 50 % de elementos 
de infraestrutura sustentáveis com base
em produtos primários renováveis, 
nomeadamente madeira ou materiais 
como componentes da infraestrutura 
ferroviária, em especial através de 
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atividades de investigação e inovação 
destinadas a desenvolver uma substância 
para impregnar as chulipas de madeira 
que pode servir de alternativa ao creosoto, 
cuja utilização será abolida em 2018, por 
força da legislação da UE;

Or. en

(Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de setembro de 2013, sobre a promoção de uma 
estratégia europeia de tecnologia dos transportes para a futura mobilidade sustentável da 

Europa (2012/2298(INI)))

Alteração 70
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Normas de segurança reforçadas do 
transporte ferroviário;

Or. ro

Alteração 71
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

1. A participação financeira máxima da 
União na iniciativa Shift2Rail é de 450 
milhões de euros, incluindo as 
contribuições da EFTA, provenientes das 
dotações do orçamento geral da União 
atribuídas ao programa específico do 
Horizonte 2020 que executa o Programa-
Quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o disposto no artigo 58.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea iv), e nos artigos 60.º e 

1. A participação financeira máxima da 
União na iniciativa Shift2Rail é de 450 
milhões de euros, incluindo as 
contribuições dos Estados-Membros da
Associação Europeia de Comércio Livre
(EFTA), provenientes das dotações do 
orçamento geral da União atribuídas ao 
programa específico do Horizonte 2020 
que executa o Programa-Quadro Horizonte 
2020, em conformidade com o disposto no 
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61.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 para os organismos a que se 
refere o artigo 209.º do mesmo 
regulamento. Aquele montante 
compreende:

artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), e 
nos artigos 60.º e 61.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 para os 
organismos a que se refere o artigo 209.º 
do mesmo regulamento. Aquele montante 
compreende:

Or. en

Alteração 72
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os fundos adicionais para complementar 
a contribuição a que se refere o n.º 1 
podem ser mobilizados de outros 
instrumentos da União para apoiar ações 
tendentes à obtenção de resultados 
maduros pela empresa comum S2R.

2. Os fundos adicionais para complementar 
a contribuição a que se refere o n.º 1 
podem ser mobilizados de outros 
instrumentos da União para apoiar ações 
tendentes à obtenção de resultados 
inovadores maduros pela 
empresa comum S2R.

Or. en

Alteração 73
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As disposições relativas à comunicação 
dos dados necessários para que a Comissão 
elabore a sua política de investigação e de 
inovação e cumpra as suas obrigações de 
difusão e comunicação de informações;

(d) As disposições relativas à comunicação 
dos dados necessários para que a Comissão 
possa cumprir as suas obrigações de 
difusão e comunicação de informações; 
incluindo no portal único para 
participantes, bem como através de outros 
meios eletrónicos de difusão do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
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geridos pela Comissão.

d-A) As disposições relativas à publicação 
dos convites à apresentação de propostas 
da empresa comum S2R também no 
portal único para participantes, bem como 
através de outros meios eletrónicos de 
difusão do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 geridos pela Comissão;

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 74
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As disposições relativas à comunicação 
dos dados necessários para que a Comissão 
elabore a sua política de investigação e de 
inovação e cumpra as suas obrigações de 
difusão e comunicação de informações;

(d) As disposições relativas à comunicação 
dos dados necessários para que a Comissão 
elabore a sua política de investigação e de 
inovação e cumpra as suas obrigações de 
difusão e comunicação de informações; 
incluindo no portal único para 
participantes, bem como através de outros 
meios eletrónicos de difusão do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
geridos pela Comissão.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.
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Alteração 75
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As disposições relativas à comunicação 
dos dados necessários para que a Comissão 
elabore a sua política de investigação e de 
inovação e cumpra as suas obrigações de 
difusão e comunicação de informações;

(d) As disposições relativas à comunicação 
dos dados necessários para que a Comissão 
elabore a sua política de investigação e de 
inovação e cumpra as suas obrigações de 
difusão e comunicação de informações, 
incluindo informação completa sobre 
todas as propostas, convenções de 
subvenção e seus parceiros a inserir
oportunamente na base de dados global 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 
[ECORDA];

Or. en

Alteração 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As disposições relativas à 
publicação dos convites à apresentação de 
propostas da empresa comum S2R 
também no portal único para 
participantes, bem como através de outros 
meios eletrónicos de difusão do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
geridos pela Comissão;

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.
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Alteração 77
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos de avaliação das 
contribuições em espécie a que se referem 
o n.º 2, alínea b), e a cláusula 15, n.º 3, 
alínea b), dos estatutos constantes do 
anexo I, os custos devem ser determinados 
de acordo com as práticas habituais de 
contabilidade das entidades em causa, as 
normas contabilísticas aplicáveis no país 
em que cada entidade está estabelecida e as 
Normas Internacionais de 
Contabilidade/Normas Internacionais de 
Relato Financeiro. Os custos devem ser 
certificados por um auditor externo 
independente, nomeado pela entidade em 
causa. A avaliação das contribuições deve
ser verificada pela empresa comum S2R.
Caso subsistam dúvidas, a avaliação pode 
ser auditada pela empresa comum S2R, em 
conformidade com o estipulado na 
cláusula 20 dos estatutos.

4. Para efeitos de avaliação das 
contribuições a que se referem o n.º 2, 
alínea b), e a cláusula 15, n.º 3, alínea b), 
dos estatutos constantes do anexo I, os 
custos devem ser determinados de acordo 
com as práticas habituais de contabilidade 
das entidades em causa, as normas 
contabilísticas aplicáveis no país em que 
cada entidade está estabelecida e as 
Normas Internacionais de 
Contabilidade/Normas Internacionais de 
Relato Financeiro. Os custos devem ser 
certificados por um auditor externo 
independente, nomeado pela entidade em 
causa. O método de avaliação pode ser 
verificado pela empresa comum S2R no 
caso de haver qualquer incerteza 
decorrente da certificação. Para efeitos do 
presente regulamento, os custos 
incorridos em atividades adicionais não 
devem ser auditados pela empresa comum 
S2R ou por qualquer organismo da 
União.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 78
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 5, a 
Comissão pode decidir pôr termo, reduzir 
proporcionalmente ou suspender a 
participação financeira da União para a 
empresa comum S2R ou desencadear o 
processo de dissolução a que se refere a 
cláusula 23, n.º 2, dos estatutos constantes 
do anexo I, caso os referidos membros ou 
as suas entidades afiliadas não contribuam 
ou contribuam apenas parcialmente no que 
respeita às contribuições referidas no n.º 2.

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 5, a 
Comissão pode decidir pôr termo, reduzir 
proporcionalmente ou suspender a 
participação financeira da União para a 
empresa comum S2R ou desencadear o 
processo de dissolução a que se refere a 
cláusula 23, n.º 2, dos estatutos constantes 
do anexo I, caso os referidos membros ou 
as suas entidades afiliadas não contribuam 
ou contribuam apenas parcialmente no que 
respeita às contribuições referidas no n.º 2. 
A decisão da Comissão não impede o 
reembolso dos custos elegíveis já 
incorridos ou autorizados pelos membros 
da empresa comum S2R aquando da 
notificação da referida decisão à empresa 
comum.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 79
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A empresa comum S2R adota a sua 
regulamentação financeira específica 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 dos 

Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, a 
empresa comum S2R adota a sua 
regulamentação financeira específica 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 
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organismos a que se refere o artigo 209.º 
do Regulamento Financeiro].

regulamento financeiro-tipo aplicável às 
PPP].

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 80
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A empresa comum S2R adota a sua 
regulamentação financeira específica 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 dos 
organismos a que se refere o artigo 209.º 
do Regulamento Financeiro].

Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, a 
empresa comum S2R adota a sua 
regulamentação financeira específica 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 dos 
organismos a que se refere o artigo 209.º 
do Regulamento Financeiro].

Or. en

Alteração 81
Monica Luisa Macovei

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 

O Conselho de Administração adota, em 
conformidade com o artigo 110.º do 
Estatuto dos Funcionários, uma decisão 
baseada no artigo 2.º, n.º 1, do Estatuto dos 
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Funcionários e no artigo 6.° do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes em que 
delega no diretor executivo os poderes da 
autoridade investida do poder de nomeação 
e em que define as condições em que essa 
delegação de poderes pode ser suspensa. O 
Diretor Executivo está autorizado a 
subdelegar esses poderes.

Funcionários e artigo 6.º do Regime 
Aplicável aos Outros Agentes em que 
delega no diretor executivo os poderes da 
autoridade investida do poder de nomeação 
e em que define as condições em que essa 
delegação de poderes pode ser suspensa. O 
Diretor Executivo apresenta ao Conselho 
de Administração um relatório sobre os 
poderes delegados e está autorizado a 
subdelegar esses poderes.

Or. en

Alteração 82
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a empresa comum S2R 
deve reparar, de acordo com os princípios 
gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, os eventuais danos 
causados pelo seu pessoal no exercício das 
suas funções.

2. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a empresa comum S2R 
deve reparar, de acordo com os princípios 
gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, os eventuais danos 
causados pelo seu pessoal ou pelos 
membros do Conselho de Administração 
no exercício das suas funções.

Or. en

Alteração 83
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
intercalar da empresa comum S2R. A 
Comissão deve comunicar as conclusões 

1. Até 30 de junho de 2017, a Comissão 
deve realizar, com o apoio de peritos 
independentes, uma avaliação intercalar da 
empresa comum S2R. A Comissão deve 
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da avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

elaborar um relatório sobre essa
avaliação, que deve incluir as suas
conclusões e observações. A Comissão 
envia esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 31 de dezembro 
de 2017. Os resultados da avaliação 
intercalar da empresa comum S2R devem 
ser tidos em conta na avaliação exaustiva 
e na avaliação intercalar a que se refere o 
artigo 32.º do Regulamento (UE) 
n.º 1291/2013.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 84
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
intercalar da empresa comum S2R. A 
Comissão deve comunicar as conclusões 
da avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

1. Até 30 de junho de 2017, a Comissão 
deve realizar, com o apoio de peritos 
independentes, uma avaliação intercalar da 
empresa comum Clean Sky 2. A Comissão 
deve elaborar um relatório sobre essa
avaliação, que deve incluir as suas
conclusões e observações. A Comissão 
envia esse relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 31 de dezembro 
de 2017. Os resultados da avaliação 
intercalar da empresa comum S2R devem 
ser tidos em conta na avaliação exaustiva 
e na avaliação intercalar a que se refere o 
artigo 32.º do Regulamento (UE) 
n.º 1291/2013.

Or. en
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Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 85
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
intercalar da empresa comum S2R. A 
Comissão deve comunicar as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
intercalar da empresa comum S2R, 
incluindo uma avaliação do envolvimento 
e da abertura às pequenas e médias 
empresas, bem como do funcionamento 
administrativo da empresa comum S2R 
com especial ênfase na resposta dada a 
quaisquer desafios ou encargos 
administrativos. A Comissão deve 
comunicar as conclusões da avaliação, 
acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 30 
de junho de 2018.

Or. en

Alteração 86
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação relativa à execução 
orçamental respeitante à participação da 
União na empresa comum S2R faz 
parte da quitação dada à Comissão pelo 
Parlamento Europeu, mediante 
recomendação do Conselho, em 

1. Em derrogação do artigo 60.º, n.º 7, e 
do artigo 209.º do Regulamento 
n.º 966/2012, a quitação relativa à 
execução orçamental da 
empresa comum S2R é dada pelo 
Parlamento Europeu, mediante 
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conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 319.º do Tratado.

recomendação do Conselho, em 
conformidade com o procedimento 
previsto na regulamentação financeira da 
empresa comum S2R.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 87
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação relativa à execução 
orçamental respeitante à participação da 
União na empresa comum S2R faz 
parte da quitação dada à Comissão pelo 
Parlamento Europeu, mediante 
recomendação do Conselho, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 319.º do Tratado.

1. Em derrogação do artigo 60.º, n.º 7, e 
do artigo 209.º do Regulamento 
n.º 966/2012, a quitação relativa à 
execução orçamental da 
empresa comum S2R é dada pelo 
Parlamento Europeu, mediante 
recomendação do Conselho, em 
conformidade com o procedimento 
previsto na regulamentação financeira da 
empresa comum S2R.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 88
Jean-Pierre Audy

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

1. A quitação relativa à execução 
orçamental respeitante à participação da 
União na empresa comum S2R faz parte da 
quitação dada à Comissão pelo Parlamento 
Europeu, mediante recomendação do 
Conselho, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 319.º do 
Tratado.

1. Em derrogação do artigo 60.º, n.º 7, e 
do artigo 209.º do Regulamento 
n.º 966/2012, a quitação relativa à 
execução orçamental respeitante à 
participação da União na 
empresa comum S2R faz parte da quitação 
dada pelo Parlamento Europeu, mediante 
recomendação do Conselho, em 
conformidade com o procedimento 
previsto na regulamentação financeira da 
empresa comum S2R.

Or. en

Alteração 89
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A empresa comum S2R deve cooperar 
plenamente com as instituições envolvidas 
no processo de quitação e prestar, se 
necessário, todas as informações 
suplementares necessárias. Neste 
contexto, pode ser convidada a fazer-se 
representar em reuniões com as 
instituições ou os organismos pertinentes 
e a assistir o gestor orçamental da 
Comissão por delegação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.
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Alteração 90
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A empresa comum S2R deve cooperar 
plenamente com as instituições envolvidas 
no processo de quitação e prestar, se 
necessário, todas as informações 
suplementares necessárias. Neste 
contexto, pode ser convidada a fazer-se 
representar em reuniões com as 
instituições ou os organismos pertinentes 
e a assistir o gestor orçamental da 
Comissão por delegação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 91
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na 
cláusula 19, n.º 4, dos estatutos constantes 
do anexo I, a empresa comum S2R deve 
conceder aos funcionários da Comissão e a 
outras pessoas autorizadas pela 
empresa comum S2R ou pela Comissão, 
bem como ao Tribunal de Contas, acesso 
aos seus locais e instalações, assim como a 
todas as informações, inclusivamente em 
formato eletrónico, necessárias para a 
realização das suas auditorias.

1. A empresa comum S2R deve conceder 
aos funcionários da Comissão e a outras 
pessoas autorizadas pela Comissão ou pela
empresa comum, bem como ao Tribunal 
de Contas, acesso aos seus locais e 
instalações, assim como a todas as 
informações, inclusivamente em formato 
eletrónico, necessárias para a realização 
das suas auditorias.
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Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 92
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na 
cláusula 19, n.º 4, dos estatutos constantes 
do anexo I, a empresa comum S2R deve 
conceder aos funcionários da Comissão e a 
outras pessoas autorizadas pela 
empresa comum S2R ou pela Comissão, 
bem como ao Tribunal de Contas, acesso 
aos seus locais e instalações, assim como a 
todas as informações, inclusivamente em 
formato eletrónico, necessárias para a 
realização das suas auditorias.

1. A empresa comum S2R deve conceder 
aos funcionários da Comissão e a outras 
pessoas autorizadas pela 
empresa comum S2R ou pela Comissão, 
bem como ao Tribunal de Contas, acesso 
aos seus locais e instalações, assim como a 
todas as informações, inclusivamente em 
formato eletrónico, necessárias para a 
realização das suas auditorias.

Or. en

Alteração 93
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os membros do pessoal da empresa 
comum, o Diretor Executivo e os 
membros do Conselho de Administração 
relevante devem, de imediato e sem que a 
sua responsabilidade possa ser posta em 
causa devido a esta revelação, denunciar 
junto do OLAF as fraudes das quais 
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possam tomar conhecimento no exercício 
das suas funções ou mandatos.

Or. en

Alteração 94
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 95
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por «membro associado» entende-se 
uma entidade jurídica, um agrupamento ou 
um consórcio de entidades jurídicas, 
estabelecido num Estado-Membro ou num 
país associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020, que tenha sido 
selecionado em conformidade com o 
procedimento definido na cláusula 4, n.º 2, 
que cumpra as condições estabelecidas nas 
cláusulas 4, n.º 3, e 4, n.º 4, e tenha 
aceitado os presentes estatutos mediante a 

1. Por «membro associado» entende-se 
uma entidade jurídica, um agrupamento ou 
um consórcio de entidades jurídicas, 
estabelecido num Estado-Membro ou num 
país associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020, que tenha sido 
selecionado em conformidade com o 
procedimento definido na cláusula 4, n.º 2, 
que cumpra as condições estabelecidas nas 
cláusulas 4, n.º 3, e 4, n.º 4, e tenha 
aceitado os presentes estatutos mediante a 
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assinatura de uma declaração de apoio. assinatura de uma declaração de apoio, no 
seguimento de uma decisão do organismo 
responsável pela sua governação.

Or. en

Alteração 96
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «outros membros» entendem-se os 
contribuintes enunciados no anexo II que, a 
título individual, se tenham comprometido 
a efetuar uma contribuição própria de, pelo 
menos, 30 milhões de euros para o período 
de duração da empresa comum S2R e 
aceitado os presentes estatutos mediante a 
assinatura de uma declaração de apoio;

2. Por «outros membros» entende-se os 
contribuintes enunciados no anexo II que, a 
título individual, se tenham comprometido 
a efetuar uma contribuição própria de, pelo 
menos, 30 milhões de euros para o período 
de duração da empresa comum S2R e 
aceitado os presentes estatutos mediante a 
assinatura de uma declaração de apoio, no 
seguimento de uma decisão do organismo 
responsável pela sua governação;

Or. en

Alteração 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «outros membros» entendem-se os 
contribuintes enunciados no anexo II que, 
a título individual, se tenham 
comprometido a efetuar uma contribuição 
própria de, pelo menos, 30 milhões de 
euros para o período de duração da 
empresa comum S2R e aceitado os 
presentes estatutos mediante a assinatura 
de uma declaração de apoio;

2. Por «outros membros» entende-se as 
entidades jurídicas únicas que, a título 
individual, se tenham comprometido a 
efetuar uma contribuição própria de, pelo 
menos, 30 milhões de euros para o período 
de duração da empresa comum S2R, com 
base numa visão partilhada, e aceitado os 
presentes estatutos mediante a assinatura 
de uma declaração de apoio. As referidas 
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entidades encontram-se enunciadas no 
anexo II;

Or. en

Alteração 98
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Por «programas de inovação» ou «PI» 
entendem-se as áreas temáticas em torno 
das quais o plano diretor da S2R, a que se 
refere o n.º 4, será estruturado. Os 
programas de inovação devem ser 
selecionados pela sua capacidade de obter 
os benefícios de desempenho para um ou 
mais contextos de exploração e devem 
refletir uma abordagem do sistema 
ferroviário. Sem prejuízo de uma decisão
do Conselho de Administração para alterar 
esta estrutura, o plano diretor da S2R 
deverá prever a criação de, pelo menos, os 
cinco programas de inovação que se 
seguem:

3. Por «programas de inovação» ou «PI» 
entende-se as áreas temáticas em torno das 
quais o plano diretor da S2R, a que se 
refere o n.º 4, será estruturado. Os 
programas de inovação devem ser 
selecionados pela sua capacidade de obter 
os benefícios de desempenho para um ou 
mais contextos de exploração e devem 
refletir uma abordagem do sistema 
ferroviário. A sua definição também deve 
permitir o desenvolvimento e o teste de 
ideias inovadoras pioneiras. Sem prejuízo 
de uma decisão do Conselho de 
Administração para alterar esta estrutura, o 
plano diretor da S2R deverá prever a 
criação de, pelo menos, os cinco programas 
de inovação que se seguem:

Or. en

Alteração 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Por «programas de inovação» ou «PI» 
entendem-se as áreas temáticas em torno 

3. Por «programas de inovação» ou «PI» 
entende-se as áreas temáticas em torno das 
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das quais o plano diretor da S2R, a que se 
refere o n.º 4, será estruturado. Os 
programas de inovação devem ser 
selecionados pela sua capacidade de obter 
os benefícios de desempenho para um ou 
mais contextos de exploração e devem 
refletir uma abordagem do sistema 
ferroviário. Sem prejuízo de uma decisão 
do Conselho de Administração para alterar 
esta estrutura, o plano diretor da S2R 
deverá prever a criação de, pelo menos, os 
cinco programas de inovação que se 
seguem:

quais o plano diretor da S2R, a que se
refere o n.º 4, será estruturado. Os 
programas de inovação devem ser 
selecionados pela sua capacidade de obter 
os benefícios de desempenho para um ou 
mais contextos de exploração e devem 
refletir uma abordagem do sistema 
ferroviário orientada para o cliente. Sem 
prejuízo de uma decisão do Conselho de 
Administração para alterar esta estrutura, o 
plano diretor da S2R deverá prever a 
criação de, pelo menos, os cinco programas 
de inovação que se seguem:

Or. en

Alteração 100
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

a) Comboios de alta capacidade fiáveis e 
eficientes em termos de custos;

a) Comboios fiáveis e eficientes em termos 
de custos, incluindo comboios de alta 
capacidade e comboios de alta velocidade;

Or. en

Alteração 101
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b) Sistemas avançados de gestão e controlo 
do tráfego;

b) Sistemas avançados de gestão e controlo 
do tráfego, destinados a melhorar a 
interação entre a infraestrutura e o 
funcionamento e a melhorar a 
interoperabilidade dos diferentes modos 
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de transporte;

Or. en

Alteração 102
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

c) Infraestrutura de grande capacidade, 
fiável e eficiente em termos de custos;

c) Comboios fiáveis e eficientes em termos 
de custos, incluindo comboios de grande 
capacidade e infraestruturas de alta 
velocidade;

Or. en

Alteração 103
Bogusław Liberadzki

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

Texto da Comissão Alteração

c) Infraestrutura de grande capacidade, 
fiável e eficiente em termos de custos;

c) Infraestrutura de grande capacidade, 
fiável, sustentável e eficiente em termos de 
custos;

Or. en

Alteração 104
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 1 – ponto 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Tecnologias para o transporte de 
mercadorias europeu sustentável e atrativo.

e) Tecnologias para o transporte de 
mercadorias europeu sustentável e atrativo, 
incluindo os conceitos de intermodalidade 
e modularidade, entre outros, para uma 
melhor acessibilidade por parte dos 
passageiros e um melhor transporte de 
pequenas quantidades de mercadorias.

Or. en

Alteração 105
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Definir, no plano diretor da S2R a que se 
refere a cláusula 1, n.º 4, as atividades 
prioritárias de investigação e inovação, 
incluindo atividades de demonstração em 
larga escala, essenciais para acelerar a 
introdução das inovações tecnológicas 
integradas, interoperáveis e normalizadas 
necessárias para apoiar o espaço ferroviário 
europeu único e atingir a excelência 
operacional do sistema ferroviário, 
reforçando, ao mesmo tempo, a capacidade 
e a fiabilidade, e diminuindo os custos do 
transporte ferroviário;

a) Definir, no plano diretor da S2R a que se 
refere a cláusula 1, n.º 4, as atividades 
prioritárias de investigação e inovação, 
incluindo atividades de demonstração em 
larga escala, essenciais para acelerar a 
introdução das inovações tecnológicas 
integradas, interoperáveis e normalizadas 
necessárias para apoiar o espaço ferroviário 
europeu único e atingir a excelência e 
qualidade operacional do sistema 
ferroviário, reforçando, ao mesmo tempo, a 
capacidade, o desempenho, a 
sustentabilidade, a interoperabilidade, a 
intermodalidade e a fiabilidade, e 
diminuindo os custos do transporte 
ferroviário;

Or. en

Alteração 106
Jörg Leichtfried
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Agrupar as necessidades dos utilizadores 
e definir normas de interoperabilidade para 
orientar o investimento em investigação e 
inovação no sentido de soluções 
operacionais e comercializáveis;

h) Agrupar as necessidades dos utilizadores 
e definir orientações para as normas de 
interoperabilidade aplicáveis, sem prejuízo 
das competências da AFE e das 
autoridades nacionais, para orientar o 
investimento em investigação e inovação 
no sentido de soluções operacionais e 
comercializáveis;

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que a empresa comum não é um novo organismo de definição 
de normas. A Diretiva da UE relativa à «interoperabilidade» (Diretiva 2008/57/UE) já prevê 
um quadro jurídico para a criação de «especificações técnicas de interoperabilidade» (ETI). 
Assim, os projetos de ETI são preparados pela Agência Ferroviária Europeia (AFE) que 
analisa os subsistemas em consulta com associações e com os parceiros sociais.

Alteração 107
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Agrupar as necessidades dos utilizadores 
e definir normas de interoperabilidade para 
orientar o investimento em investigação e 
inovação no sentido de soluções 
operacionais e comercializáveis;

h) Agrupar as necessidades dos utilizadores 
e definir especificações e normas técnicas 
de interoperabilidade para orientar o 
investimento em investigação e inovação 
no sentido de soluções operacionais e 
comercializáveis;

Or. en

Alteração 108
Jens Rohde, Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Estabelecer e desenvolver uma 
cooperação estreita e a longo prazo entre a 
União, a indústria transformadora 
ferroviária e outras partes interessadas 
necessárias para desenvolver inovações 
pioneiras e garantir uma forte aceitação, 
pelo mercado, de soluções inovadoras, 
designadamente a comunidade de 
exploração ferroviária e outras partes 
interessadas do setor ferroviário, bem 
como intervenientes exteriores ao setor 
ferroviário tradicional;

j) Estabelecer e desenvolver uma 
cooperação estreita e a longo prazo entre a 
União, a indústria transformadora 
ferroviária e outras partes interessadas 
necessárias para desenvolver inovações 
pioneiras e garantir uma forte aceitação, 
pelo mercado, de soluções inovadoras, 
designadamente organizações que 
representem os clientes, a comunidade de 
exploração ferroviária e outras partes 
interessadas privadas e públicas do setor 
ferroviário, bem como intervenientes 
exteriores ao setor ferroviário tradicional;

Or. en

Alteração 109
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Estabelecer e desenvolver uma 
cooperação estreita e a longo prazo entre a 
União, a indústria transformadora 
ferroviária e outras partes interessadas 
necessárias para desenvolver inovações 
pioneiras e garantir uma forte aceitação, 
pelo mercado, de soluções inovadoras, 
designadamente a comunidade de 
exploração ferroviária e outras partes 
interessadas do setor ferroviário, bem 
como intervenientes exteriores ao setor 
ferroviário tradicional;

j) Estabelecer e desenvolver uma 
cooperação estreita e a longo prazo entre a 
União, a indústria transformadora 
ferroviária e outras partes interessadas 
necessárias para desenvolver inovações 
pioneiras e garantir uma forte aceitação, 
pelo mercado, de soluções inovadoras, em 
especial a comunidade de exploração 
ferroviária e outras partes interessadas do 
setor ferroviário, inclusive a nível 
regional, bem como intervenientes 
exteriores ao setor ferroviário tradicional;

Or. en



AM\1020418PT.doc 57/88 PE529.819v01-00

PT

Alteração 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Manter contactos com atividades de 
investigação e inovação nacionais e 
internacionais no domínio técnico do setor 
ferroviário, nomeadamente através da 
plataforma tecnológica do Conselho 
Consultivo Europeu da Investigação 
Ferroviária (ERRAC), bem como noutros 
âmbitos, como os do Conselho Consultivo 
Europeu para a Investigação em 
Transportes Rodoviários (ERTRAC), do 
Conselho Consultivo da Investigação em 
Aeronáutica na Europa (ACARE), da 
Plataforma Tecnológica Europeia 
Waterborne, da Plataforma de Futuras 
Tecnologias de Fabrico (Manufuture), da 
Plataforma de Materiais e Tecnologias de 
Engenharia Avançados (EuMat), entre 
outros;

k) Manter contactos com um vasto leque 
de partes interessadas, incluindo 
organizações de investigação, 
universidades, etc., e estabelecer ligações 
com atividades de investigação e inovação 
nacionais e internacionais no domínio 
técnico do setor ferroviário, nomeadamente 
através da plataforma tecnológica do 
Conselho Consultivo Europeu da 
Investigação Ferroviária (ERRAC), bem 
como noutros âmbitos, como os do 
Conselho Consultivo Europeu para a 
Investigação em Transportes Rodoviários 
(ERTRAC), do Conselho Consultivo da 
Investigação em Aeronáutica na Europa 
(ACARE), da Plataforma Tecnológica 
Europeia Waterborne, da Plataforma de 
Futuras Tecnologias de Fabrico 
(Manufuture), da Plataforma de Materiais e 
Tecnologias de Engenharia Avançados 
(EuMat), entre outros;

Or. en

Alteração 111
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Manter contactos com um vasto 
leque de partes interessadas, incluindo 
organizações de investigação e 
universidades;
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Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 2 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Manter contactos com um vasto 
leque de partes interessadas, incluindo 
organizações de investigação e 
universidades;

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 113
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

b) Após a aceitação dos presentes estatutos, 
por meio de uma declaração de apoio, 
outros membros fundadores da empresa 
comum S2R, constantes da lista do 
anexo II do presente regulamento, bem 
como os membros associados a selecionar 
em conformidade com a cláusula 4. Estes 
membros são denominados em conjunto 
«outros membros».

b) Após a aceitação dos presentes estatutos, 
por meio de uma declaração de apoio, no 
seguimento de uma decisão do organismo 
responsável pela sua governação, outros 
membros fundadores da empresa comum 
S2R, constantes da lista do anexo II do 
presente regulamento, bem como os 
membros associados a selecionar em 
conformidade com a cláusula 4. Estes 
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membros são denominados em conjunto 
«outros membros».

Or. en

Alteração 114
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

b) Após a aceitação dos presentes estatutos, 
por meio de uma declaração de apoio, 
outros membros fundadores da empresa 
comum S2R, constantes da lista do 
anexo II do presente regulamento, bem 
como os membros associados a selecionar 
em conformidade com a cláusula 4. Estes 
membros são denominados em conjunto 
«outros membros».

b) Após a aceitação dos presentes estatutos, 
por meio de uma declaração de apoio, no 
seguimento de uma decisão do organismo 
responsável pela sua governação, outros 
membros fundadores da empresa comum 
S2R, constantes da lista do anexo II do 
presente regulamento, bem como os 
membros associados a selecionar em
conformidade com a cláusula 4. Estes 
membros são denominados em conjunto 
«outros membros».

Or. en

Alteração 115
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 3 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso um membro da empresa 
comum S2R não cumpra os compromissos 
respeitantes à contribuição financeira 
acordada, o Diretor Executivo notifica-o
por escrito e fixa 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 
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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. en

Alteração 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros associados da empresa 
comum S2R são selecionados através de 
um convite à apresentação de candidaturas 
aberto, não discriminatório e concorrencial. 
O primeiro convite à apresentação de 
candidaturas a membro associado será 
lançado no prazo de três meses a contar 
da constituição da empresa comum S2R.
Quaisquer outros convites à apresentação 
de candidaturas devem visar satisfazer a 
necessidade de capacidades fulcrais para 
a execução do plano diretor da S2R. 
Todos os convites à apresentação de 
candidaturas são publicados no sítio WEB 
da S2R e comunicados através do Grupo 
de Representantes dos Estados e de outros 
canais, a fim de garantir a participação 
mais ampla possível no interesse da
realização dos objetivos do plano diretor
da S2R. A empresa comum S2R deve 
incentivar a participação de PME e de 
agentes de toda a cadeia de valor do 
transporte ferroviário, bem como 

2. Os membros associados da empresa 
comum S2R são selecionados através de 
um convite à apresentação de candidaturas 
aberto, não discriminatório e concorrencial 
lançado pela Comissão e sujeito a uma 
avaliação transparente por parte do 
Conselho de Administração. Esta 
avaliação para seleção deve ter em conta, 
entre outros, a relevância e o potencial 
valor acrescentado do candidato para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum S2R, a solidez financeira do 
candidato e quaisquer potenciais conflitos 
de interesses relativamente aos objetivos 
da empresa comum S2R.



AM\1020418PT.doc 61/88 PE529.819v01-00

PT

exteriores ao setor ferroviário tradicional.

Or. en

Alteração 117
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros associados da empresa 
comum S2R são selecionados através de 
um convite à apresentação de candidaturas 
aberto, não discriminatório e concorrencial. 
O primeiro convite à apresentação de 
candidaturas a membro associado será 
lançado no prazo de três meses a contar 
da constituição da empresa comum S2R.
Quaisquer outros convites à apresentação 
de candidaturas devem visar satisfazer a 
necessidade de capacidades fulcrais para 
a execução do plano diretor da S2R. 
Todos os convites à apresentação de 
candidaturas são publicados no sítio WEB 
da S2R e comunicados através do Grupo 
de Representantes dos Estados e de outros 
canais, a fim de garantir a participação 
mais ampla possível no interesse da
realização dos objetivos do plano diretor
da S2R. A empresa comum S2R deve 
incentivar a participação de PME e de 
agentes de toda a cadeia de valor do 
transporte ferroviário, bem como 
exteriores ao setor ferroviário tradicional.

2. Os membros associados da empresa 
comum S2R são selecionados através de 
um convite à apresentação de candidaturas 
aberto, não discriminatório e concorrencial 
lançado pela Comissão e sujeito a uma 
avaliação transparente por parte do 
Conselho de Administração. Esta 
avaliação deve ter em conta, entre outros, 
a relevância e o potencial valor 
acrescentado do candidato para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum S2R, a solidez financeira do 
candidato e quaisquer potenciais conflitos 
de interesses relativamente aos objetivos 
da empresa comum S2R.

Or. en

Alteração 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em conta os resultados da 
avaliação, a Comissão deve tomar a 
decisão final com vista a garantir o 
equilíbrio geográfico, bem como uma 
participação equilibrada de PME, da 
comunidade de investigação e dos 
intervenientes de toda a cadeia de valor do 
transporte ferroviário, incluindo os 
intervenientes exteriores ao setor 
ferroviário tradicional.

Or. en

Alteração 119
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em conta os resultados da 
avaliação, a Comissão deve tomar a 
decisão final com vista a garantir o 
equilíbrio geográfico, bem como uma 
participação equilibrada de PME, da 
comunidade de investigação e dos 
intervenientes de toda a cadeia de valor do 
transporte ferroviário, incluindo os 
intervenientes exteriores ao setor 
ferroviário tradicional.

Or. en

Alteração 120
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Administração aprecia as 
candidaturas a membro associado tendo em 
conta a importância e o potencial valor 
acrescentado do candidato para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum S2R, a solidez financeira do 
candidato e eventuais conflitos de 
interesses , após o que decide do pedido de 
adesão.

3. O Conselho de Administração aprecia de 
forma transparente as candidaturas a 
membro associado tendo em conta a 
importância e o potencial valor 
acrescentado do candidato para a 
realização dos objetivos da empresa 
comum S2R, a solidez financeira do 
candidato e eventuais conflitos de 
interesses, após o que decide dos pedidos
de adesão. A decisão final deve garantir 
um equilíbrio geográfico.

Or. en

Alteração 121
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. A contribuição própria mínima 
necessária para obter o estatuto de membro 
associado é de 2,5 % do orçamento total do 
programa de inovação em que participa.

4. A contribuição própria mínima 
necessária para obter o estatuto de membro 
associado é de 2 % do orçamento total do 
programa de inovação em que participa.

Or. en

Alteração 122
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer membro da empresa comum 
S2R pode deixar de o ser. As condições de 
saída são negociadas com o Conselho de 
Administração, tornando-se a saída efetiva 

5. Qualquer membro da empresa comum 
S2R pode deixar de o ser. As condições de 
saída são negociadas com o Conselho de 
Administração, tornando-se a saída efetiva 
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e irrevogável seis meses após a notificação 
aos restantes membros. A partir de então, o 
antigo membro fica eximido de toda e 
qualquer obrigação, com exceção das 
obrigações já aprovadas ou assumidas pela 
empresa comum S2R antes da saída do 
membro.

e irrevogável seis meses após a notificação 
aos restantes membros. A partir de então, o 
antigo membro fica eximido de toda e 
qualquer obrigação, com exceção das 
obrigações já aprovadas ou assumidas pela 
empresa comum S2R antes da saída do 
membro. Nestes casos, é criada uma conta 
bancária para liquidação das obrigações 
financeiras entre o membro que se retira e 
a empresa comum S2R.

Or. en

Alteração 123
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 4 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. A qualidade de membro da empresa 
comum S2R não pode ser cedida a 
terceiros sem o acordo prévio e unânime do 
Conselho de Administração.

6. A qualidade de membro da empresa 
comum S2R não pode ser cedida a 
terceiros sem o acordo prévio e unânime do 
Conselho de Administração. Este acordo é 
notificado à Comissão, que dispõe de 
direito de oposição.

Or. en

Alteração 124
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dois representantes da Comissão. a) Três representantes da Comissão;

Or. en
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Alteração 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 
toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Os membros associados que cumpram, 
enquanto entidade jurídica única, os 
critérios enumerados na parte 1, ponto 2 
[ou seja, uma contribuição própria de, 
pelo menos, 30 milhões de euros] são 
representados no Conselho de 
Administração. Estes outros 
representantes são designados segundo os 
critérios de seleção definidos pelo 
Conselho de Administração da empresa 
comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes em 
termos de representação territorial e 
garantindo a representação de toda a 
cadeia de valor do transporte ferroviário e 
de agentes exteriores ao setor ferroviário 
tradicional. No mínimo dois destes outros 
representantes devem representar as 
empresas ferroviárias.

Or. en

Alteração 126
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Os membros associados que cumpram, 
enquanto entidade jurídica única, os 
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pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 
toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

critérios enumerados na parte 1, ponto 2, 
são representados no Conselho de 
Administração. Os outros representantes 
são designados segundo os critérios de 
seleção definidos pelo Conselho de 
Administração da empresa comum S2R, 
para assegurar uma representação 
equilibrada dos agentes de toda a cadeia de 
valor do transporte ferroviário e exteriores 
ao setor ferroviário tradicional.

Or. en

Alteração 127
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 
toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Os membros associados que cumpram, 
enquanto entidade jurídica única, os 
critérios enumerados na parte 1, ponto 2, 
são representados no Conselho de 
Administração. Os outros representantes 
são designados segundo os critérios de 
seleção definidos pelo Conselho de 
Administração da empresa comum S2R, 
para assegurar uma representação 
equilibrada dos agentes de toda a cadeia de 
valor do transporte ferroviário e exteriores 
ao setor ferroviário tradicional.

Or. en

Alteração 128
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 
toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Os membros associados que cumpram, 
enquanto entidade jurídica única, os 
critérios enumerados na parte 1, ponto 2, 
e que contribuam para a concretização 
dos objetivos que constam do artigo 2.º, 
n.º 2, alíneas a), b) e c), são representados 
no Conselho de Administração. Os outros 
representantes são designados segundo os 
critérios de seleção definidos pelo 
Conselho de Administração da empresa 
comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 
toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

Or. en

Justificação

É importante que este tipo de membros associados do Conselho de Administração também 
contribua para a concretização dos objetivos da empresa comum Shift2Rail.

Alteração 129
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 



PE529.819v01-00 68/88 AM\1020418PT.doc

PT

toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional. A seleção final deve garantir 
um equilíbrio geográfico.

Or. en

Alteração 130
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 
toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

c) Dois representantes, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 
toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

Or. en

Alteração 131
Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 6 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Pelo menos, um representante dos 
trabalhadores.

Or. en
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Justificação

Os trabalhadores também devem ser considerados partes interessadas uma vez que são 
diretamente afetados pelo desenvolvimento de novas tecnologias. No que diz respeito aos 
fatores humanos, os aspetos laborais e sociais devem ser tidos em consideração.

Alteração 132
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Devem participar nas reuniões do Conselho 
de Administração, como observadores, um 
representante da Agência Ferroviária 
Europeia e o presidente ou o 
vice-presidente do Grupo de 
Representantes dos Estados.

Devem participar nas reuniões do Conselho 
de Administração, como observadores, e 
participar nas suas deliberações, mas sem 
direito de voto, um representante da 
Agência Ferroviária Europeia e o 
presidente ou o vice-presidente do Grupo 
de Representantes dos Estados.

O presidente do Comité Científico tem o 
direito, sempre que sejam discutidos 
assuntos que se enquadrem nas suas 
competências, de participar nas reuniões 
do Conselho de Administração como 
observador e de participar nas suas 
deliberações, mas sem direito de voto.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 133
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 5 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Devem participar nas reuniões do Conselho 
de Administração, como observadores, um 
representante da Agência Ferroviária 
Europeia e o presidente ou o vice-
presidente do Grupo de Representantes 
dos Estados.

Deve participar nas reuniões do Conselho 
de Administração, como observador, um 
representante da Agência Ferroviária 
Europeia.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 134
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 5 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presidente ou o vice-presidente do 
Grupo de Representantes dos Estados têm 
o direito de assistir às reuniões do 
Conselho de Administração, como 
observadores, e participar nas suas 
deliberações, mas sem direito de voto.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 135
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 5 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presidente do Comité Científico tem o 
direito, sempre que sejam discutidos 
assuntos que se enquadrem nas suas 
competências, de assistir às reuniões do 
Conselho de Administração como 
observador e de participar nas suas 
deliberações, mas sem direito de voto.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 136
Bogusław Liberadzki

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 7 – ponto 5 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presidente ou o vice-presidente da 
Comissão dos Transportes do Parlamento 
Europeu têm o direito de participar nas 
reuniões do Conselho de Administração 
como observadores.

Or. en

Alteração 137
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 8 – parágrafo -1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão, no âmbito do seu papel 
dentro do Conselho de Administração, 
deve procurar assegurar a coordenação 
entre as atividades da empresa comum 
S2R e as atividades relevantes do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, com 
vista a promover sinergias, identificando 
as prioridades abrangidas pela 
investigação em colaboração.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 138
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 8 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A Comissão, no âmbito do seu papel 
dentro do Conselho de Administração, 
deve procurar assegurar a coordenação 
entre as atividades da empresa comum 
S2R e as atividades relevantes do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, com 
vista a promover sinergias, identificando 
as prioridades abrangidas pela 
investigação em colaboração.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.
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Alteração 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 8 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Decidir da composição final do 
Conselho de Administração, em particular 
através da seleção dos representantes dos 
membros associados para além dos que 
cumprem os critérios enunciados na 
parte 1, ponto 2. A seleção final deve 
garantir uma participação equilibrada de 
PME e de intervenientes de toda a cadeia 
de valor do setor ferroviário, incluindo os 
intervenientes exteriores ao setor 
ferroviário tradicional;

Or. en

Alteração 140
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração de entre uma 
lista de candidatos proposta pela Comissão, 
na sequência de um processo de seleção
aberto e transparente.

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração, com base no 
seu mérito e nas suas capacidades 
administrativas e de gestão 
documentadas, bem como nas suas 
competências e experiência relevantes, de 
entre uma lista de candidatos proposta pela 
Comissão, após um concurso aberto e 
transparente, na sequência da publicação 
de um convite a manifestação de interesse 
no Jornal Oficial da União Europeia e 
noutros meios de comunicação e com 
base num parecer positivo do Parlamento 
Europeu.
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Antes de ser nomeado, o candidato 
selecionado pelo Conselho de 
Administração deve responder às 
perguntas dos membros da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia e 
da Comissão do Controlo Orçamental do 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 141
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 9 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração de entre uma 
lista de candidatos proposta pela Comissão, 
na sequência de um processo de seleção 
aberto e transparente.

1. O Diretor Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração de entre uma 
lista de candidatos proposta pela Comissão, 
na sequência de um processo de seleção 
aberto e transparente. O Parlamento 
Europeu dispõe do direito de oposição.

Or. en

Alteração 142
Josefa Andrés Barea

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Informar com regularidade o Grupo 
de Representantes dos Estados e o Comité 
Científico de todas as questões pertinentes 
para a sua função consultiva;

Or. en
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Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 143
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Informar com regularidade o Grupo 
de Representantes dos Estados e o Comité 
Científico de todas as questões pertinentes 
para a sua função consultiva;

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 144
Monica Luisa Macovei

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 10 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. O diretor executivo deve criar um 
Gabinete de Programa para a execução, sob 
sua responsabilidade, de todas as tarefas de 
apoio decorrentes do presente regulamento. 
O Gabinete de Programa deve ser 
composto pelo pessoal da empresa comum 
S2R e deve executar, em particular, as 
seguintes tarefas:

5. O diretor executivo deve criar um 
Gabinete de Programa para a execução, sob 
sua responsabilidade, de todas as tarefas de 
apoio decorrentes do presente regulamento.

O diretor executivo deve definir para a 
empresa comum e no prazo de um ano a 
contar da data da sua constituição:
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- Uma estratégia antifraude;

- Uma estratégia em matéria de prevenção 
e gestão de conflitos de interesses, e

- Uma estratégia em matéria de proteção 
dos autores de denúncias.

O diretor executivo deve apresentar cada 
uma das estratégias ao Conselho de 
Administração. O diretor executivo deve 
definir revisões regulares para cada uma 
das estratégias e as respetivas regras de 
implementação.

O Gabinete de Programa deve ser 
composto pelo pessoal da empresa comum 
S2R e deve executar, em particular, as 
seguintes tarefas:

Or. en

Alteração 145
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Agência Ferroviária Europeia tem 
estatuto de observador no Conselho de 
Administração e contribui para a definição 
e execução do plano diretor da S2R, 
nomeadamente através do desempenho das 
seguintes funções consultivas:

A Agência Ferroviária contribui para a 
definição e execução do plano diretor da 
S2R, nomeadamente através do 
desempenho das seguintes funções 
consultivas:

Or. en

Alteração 146
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Propor eventuais alterações ao plano 
diretor da S2R e aos planos de trabalho 
anuais, em especial para garantir a 
cobertura das necessidades de investigação 
relacionadas com a realização do Espaço 
Ferroviário Europeu Único;

a) Propor eventuais alterações ao plano 
diretor da S2R e aos planos de trabalho 
anuais, em especial para garantir a 
cobertura das necessidades de investigação 
relacionadas com a realização do Espaço 
Ferroviário Europeu Único e para aferir a 
sua relevância em relação aos objetivos 
identificados no artigo 2.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 147
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Propor, após consulta às partes 
interessadas a que se refere o artigo 2.º, 
n.º 1, alínea e), do presente regulamento, 
normas técnicas para atividades de 
investigação, desenvolvimento e validação, 
a fim de garantir a interoperabilidade e a 
segurança dos resultados;

b) Propor, após consulta às partes 
interessadas a que se refere o artigo 2.º, 
n.º 1, alínea e), do presente regulamento, 
orientações para atividades de investigação 
e desenvolvimento que conduzam a 
normas técnicas, a fim de garantir a 
interoperabilidade e a segurança dos 
resultados;

Or. en

Alteração 148
Jörg Leichtfried

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Propor, após consulta às partes 
interessadas a que se refere o artigo 2.º, 
n.º 1, alínea e), do presente regulamento, 

b) Propor, após consulta às partes 
interessadas a que se refere o artigo 2.º, 
n.º 1, alínea e), do presente regulamento, 
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normas técnicas para atividades de 
investigação, desenvolvimento e validação, 
a fim de garantir a interoperabilidade e a 
segurança dos resultados;

orientações para atividades de 
investigação, desenvolvimento e validação, 
a fim de garantir a interoperabilidade e a 
segurança dos resultados;

Or. en

Alteração 149
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a) A atualização das orientações 
estratégicas e do plano diretor da S2R, e os 
progressos realizados na prossecução dos 
seus objetivos;

a) A definição e a atualização das 
orientações estratégicas e do plano diretor 
da S2R, e os progressos realizados na 
prossecução dos seus objetivos;

Or. en

Alteração 150
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Situação dos programas de investigação 
e de inovação nacionais ou regionais 
pertinentes, e identificação dos potenciais 
domínios de cooperação, incluindo a 
implantação de tecnologias pertinentes;

a) Situação dos programas de investigação 
e de inovação nacionais ou regionais 
pertinentes, e identificação dos potenciais 
domínios de cooperação, incluindo a 
implantação de tecnologias pertinentes por 
forma a beneficiar das sinergias;

Or. en

Alteração 151
Josefa Andrés Barea
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Grupo de Representantes dos 
Estados deve receber regularmente 
informações, nomeadamente sobre a 
participação em ações financiadas pela 
empresa comum S2R, sobre o resultado de 
cada convite à apresentação de propostas 
e de cada projeto implementado, sobre as 
sinergias com outros programas 
pertinentes da União e sobre a execução 
do orçamento da S2R.

Or. en

Justificação

Resultado do trílogo sobre o Pacote relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 152
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Grupo de Representantes dos 
Estados deve receber regularmente 
informações, nomeadamente sobre a 
participação em ações financiadas pela 
empresa comum S2R, sobre o resultado de 
cada convite à apresentação de propostas 
e de cada projeto implementado, sobre as 
sinergias com outros programas 
pertinentes da União e sobre a execução 
do orçamento da S2R.

Or. en
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Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 153
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 13 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Grupo de Representantes dos Estados 
pode, por iniciativa própria, emitir 
recomendações à empresa comum S2R
sobre questões técnicas, de gestão e 
financeiras, designadamente sempre que 
estes aspetos afetem interesses nacionais 
ou regionais. A empresa comum S2R deve 
informar o Grupo de Representantes dos 
Estados do seguimento dado a essas 
recomendações.

6. O Grupo de Representantes dos Estados 
pode, por iniciativa própria, emitir 
recomendações ao Conselho de 
Administração sobre questões técnicas, de 
gestão e financeiras, designadamente 
sempre que estes aspetos afetem interesses 
nacionais ou regionais. O Conselho de 
Administração deve informar o Grupo de 
Representantes dos Estados do seguimento 
dado a essas recomendações.

Or. en

Alteração 154
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 14 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de desempenhar as funções 
previstas na cláusula 2, o Conselho de 
Administração da empresa comum S2R 
pode constituir um número limitado de 
grupos de trabalho para exercer as 
atividades que lhe sejam delegadas pelo 
Conselho de Administração. Os grupos de 
trabalho devem ser constituídos por 
profissionais e funcionar de forma 

1. A fim de desempenhar as funções 
previstas na cláusula 2, o Conselho de 
Administração da empresa comum S2R 
pode constituir um número limitado de 
grupos de trabalho para exercer as 
atividades que lhe sejam delegadas pelo 
Conselho de Administração. Os grupos de 
trabalho devem ser constituídos por 
profissionais, designadamente de 



AM\1020418PT.doc 81/88 PE529.819v01-00

PT

transparente. organizações de investigação, PME e 
operadores ferroviários, e funcionar de 
forma transparente.

Or. en

Alteração 155
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 14 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de desempenhar as funções 
previstas na cláusula 2, o Conselho de 
Administração da empresa comum S2R 
pode constituir um número limitado de 
grupos de trabalho para exercer as 
atividades que lhe sejam delegadas pelo 
Conselho de Administração. Os grupos de 
trabalho devem ser constituídos por 
profissionais e funcionar de forma 
transparente.

1. A fim de desempenhar as funções 
previstas na cláusula 2, o Conselho de 
Administração da empresa comum S2R 
pode constituir um número limitado de 
grupos de trabalho para exercer as 
atividades que lhe sejam delegadas pelo 
Conselho de Administração. Os grupos de 
trabalho devem ser constituídos por 
profissionais com conhecimentos 
especializados relevantes e funcionar de 
forma transparente.

Or. en

Alteração 156
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 15 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuições em espécie dos outros 
membros e respetivas entidades afiliadas, 
constituídas pelas despesas em que estas 
tenham incorrido na execução de ações 
indiretas. Deduzida a contribuição da 
empresa comum e qualquer outra 
contribuição da União para essas despesas.

b) Contribuições em espécie ou em 
numerário dos outros membros e 
respetivas entidades afiliadas, constituídas 
pelas despesas em que estas tenham 
incorrido na execução de ações indiretas. 
Deduzida a contribuição da empresa 
comum e qualquer outra contribuição da 



PE529.819v01-00 82/88 AM\1020418PT.doc

PT

União para essas despesas.

Or. en

Alteração 157
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a) Até 40 %, pelos outros membros 
fundadores e às entidades suas afiliadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 158
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b) Até 30 %, pelos membros associados e 
às entidades suas afiliadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 159
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

c) Pelo menos 30 %, por convite c) 100 % por convite concorrencial à 
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concorrencial à apresentação de propostas 
e por concurso.

apresentação de propostas e por concurso.

Or. en

Alteração 160
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 15 de fevereiro de cada ano, o 
diretor executivo deve apresentar ao 
Conselho de Administração, para 
aprovação, um relatório anual de atividades 
sobre os progressos realizados pela 
empresa comum S2R no ano civil anterior, 
em especial no que se refere ao plano de 
trabalho anual desse ano. O relatório deve 
conter, entre outras, informações sobre as
seguintes matérias:

2. No prazo de dois meses a contar do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, o diretor executivo deve 
apresentar ao Conselho de Administração, 
para aprovação, um relatório anual de 
atividades sobre os progressos realizados 
pela empresa comum S2R no ano civil 
anterior, em especial no que se refere ao 
plano de trabalho anual desse ano. O 
relatório deve conter, entre outras, 
informações sobre as seguintes matérias:

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 161
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 15 de fevereiro de cada ano, o 
diretor executivo deve apresentar ao 
Conselho de Administração, para 

2. No prazo de dois meses a contar do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, o diretor executivo deve 
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aprovação, um relatório anual de atividades 
sobre os progressos realizados pela 
empresa comum S2R no ano civil anterior, 
em especial no que se refere ao plano de 
trabalho anual desse ano. O relatório deve 
conter, entre outras, informações sobre as 
seguintes matérias:

apresentar ao Conselho de Administração, 
para aprovação, um relatório anual de 
atividades sobre os progressos realizados 
pela empresa comum S2R no ano civil 
anterior, em especial no que se refere ao 
plano de trabalho anual desse ano. O 
relatório deve conter, entre outras, 
informações sobre as seguintes matérias:

Or. en

Alteração 162
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Progressos alcançados no que toca à 
consecução dos objetivos da empresa 
comum S2R (tal como definidos no 
artigo 2.º, n.º 2) e propostas de trabalho 
que ainda seja necessário para alcançar 
esses objetivos.

Or. en

Alteração 163
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa comum S2R deve apresentar 
relatórios anuais à Comissão, em 
conformidade com o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Suprimido

Or. en
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Alteração 164
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa comum S2R deve apresentar
relatórios anuais à Comissão, em 
conformidade com o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

3. Até 1 de março do exercício seguinte, o 
contabilista da empresa comum S2R deve 
enviar as contas provisórias ao 
contabilista da Comissão e ao Tribunal de 
Contas.

Até 31 de março do exercício seguinte, a 
empresa comum S2R deve enviar o 
relatório sobre a gestão orçamental e 
financeira ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Tribunal de Contas.

Após receção das observações do Tribunal 
de Contas sobre as contas provisórias da 
empresa comum S2R, nos termos do 
artigo 148.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, o contabilista 
elabora as contas definitivas da empresa 
comum S2R e o diretor executivo 
transmite-as, para parecer, ao Conselho 
de Administração.

O Conselho de Administração emite um 
parecer sobre as contas definitivas da 
empresa comum S2R.

Até ao dia 1 de julho seguinte a cada 
exercício encerrado, o diretor executivo 
envia ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 
Contas as contas definitivas, 
acompanhadas do parecer do Conselho de 
Administração.

As contas definitivas devem ser 
publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia até 15 de novembro do exercício 
seguinte.

O diretor executivo transmite ao Tribunal 
de Contas, até 30 de setembro, uma 
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resposta às observações formulas no seu 
relatório anual. O diretor executivo deve 
igualmente enviar essa resposta ao 
Conselho de Administração.

O diretor executivo comunica ao 
Parlamento Europeu, a pedido deste, 
todas as informações necessárias à 
execução do procedimento de quitação 
para o exercício em causa, em 
conformidade com o artigo 165.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.

Alteração 165
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da empresa comum S2R 
devem ser examinadas por um organismo 
de auditoria independente, conforme 
estabelece o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Suprimido

As contas da empresa comum S2R não 
são sujeitas ao exame pelo Tribunal de 
Contas.

Or. en

Justificação

Questão horizontal. A presente alteração reflete o resultado do trílogo sobre o Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação.
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Alteração 166
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da empresa comum S2R
devem ser examinadas por um organismo 
de auditoria independente, conforme 
estabelece o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

4. Até 1 de março do exercício seguinte, o 
contabilista da empresa comum S2R deve
enviar as contas provisórias ao 
contabilista da Comissão e ao Tribunal de 
Contas.

Até 31 de março do exercício seguinte, a 
empresa comum S2R deve enviar o 
relatório sobre a gestão orçamental e 
financeira ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Tribunal de Contas.

Após receção das observações do Tribunal 
de Contas sobre as contas provisórias da 
empresa comum S2R, nos termos do 
artigo 148.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, o contabilista 
elabora as contas definitivas da empresa 
comum S2R e o diretor executivo 
transmite-as, para parecer, ao Conselho 
de Administração.

O Conselho de Administração emite um 
parecer sobre as contas definitivas da 
empresa comum S2R.

Até ao dia 1 de julho seguinte ao 
encerramento do exercício financeiro, o 
diretor executivo envia ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, à Comissão e ao 
Tribunal de Contas as contas definitivas, 
acompanhadas do parecer do Conselho de 
Administração.

As contas definitivas devem ser 
publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia até 15 de novembro do exercício 
seguinte.

O diretor executivo transmite ao Tribunal 
de Contas, até 30 de setembro, uma 
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resposta às observações formulas no seu 
relatório anual. O diretor executivo deve 
igualmente enviar essa resposta ao 
Conselho de Administração.

O diretor executivo comunica ao 
Parlamento Europeu, a pedido deste, 
todas as informações necessárias à 
execução do procedimento de quitação 
para o exercício em causa, em 
conformidade com o artigo 165.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

Or. en

Alteração 167
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 19 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As contas da empresa comum S2R não 
são sujeitas ao exame pelo Tribunal de 
Contas.

Suprimido

Or. en


