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Alteração 109
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para a criação de liderança 
industrial, crescimento e emprego na 
Europa e deve refletir a visão estratégica da 
Comunicação da Comissão de 6 de outubro 
de 2010 ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões 
«Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia «Europa 2020 "União da 
Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para o bem-estar dos 
cidadãos, o desenvolvimento económico, a 
sustentabilidade ambiental, a criação de 
liderança industrial, prosperidade e
emprego na Europa e deve refletir a visão 
estratégica da Comunicação da Comissão 
de 6 de outubro de 2010 ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões «Iniciativa emblemática no 
quadro da estratégia «Europa 2020 "União 
da Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

Or. en

Alteração 110
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para a criação de liderança 
industrial, crescimento e emprego na 
Europa e deve refletir a visão estratégica da 
Comunicação da Comissão de 6 de outubro 
de 2010 ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para a criação de bem-estar 
público, sustentabilidade social, 
económica e ambiental, liderança 
industrial, prosperidade, crescimento e 
emprego na Europa e deve refletir a visão 
estratégica da Comunicação da Comissão 
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Europeu e ao Comité das Regiões 
«Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia «Europa 2020 "União da 
Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

de 6 de outubro de 2010 ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões «Iniciativa emblemática no 
quadro da estratégia «Europa 2020 "União 
da Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

Or. es

Justificação

Esta alteração introduz uma série de objetivos a atingir no âmbito da execução do programa 
Horizonte 2020, em consonância com os objetivos da Estratégia Europa 2020.

Alteração 111
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para a criação de liderança 
industrial, crescimento e emprego na 
Europa e deve refletir a visão estratégica da 
Comunicação da Comissão de 6 de outubro 
de 2010 ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões 
«Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia «Europa 2020 "União da 
Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para o bem-estar dos 
cidadãos, a sustentabilidade social, 
económica e ecológica, a criação de 
liderança industrial, crescimento e emprego 
na Europa e deve refletir a visão estratégica 
da Comunicação da Comissão de 6 de 
outubro de 2010 ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões 
«Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia «Europa 2020 "União da 
Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

Or. en
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Alteração 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para a criação de liderança 
industrial, crescimento e emprego na 
Europa e deve refletir a visão estratégica da 
Comunicação da Comissão de 6 de outubro 
de 2010 ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões 
«Iniciativa emblemática no quadro da 
estratégia «Europa 2020 "União da 
Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado com vista a contribuir 
diretamente para a criação de liderança 
industrial, crescimento sustentável e 
emprego na Europa e deve refletir a visão 
estratégica da Comunicação da Comissão 
de 6 de outubro de 2010 ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões «Iniciativa emblemática no 
quadro da estratégia «Europa 2020 "União 
da Inovação"», na qual a Comissão se 
compromete a simplificar radicalmente o 
acesso dos participantes.

Or. en

Alteração 113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve apoiar a realização e o funcionamento 
do Espaço Europeu da Investigação no 
âmbito do qual os investigadores, os 
conhecimentos científicos e as tecnologias 
circulem livremente, mediante o reforço da 
cooperação entre a União e os seus 
Estados-Membros, designadamente pela 
aplicação de um conjunto coerente de 
regras.

(3) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve apoiar a realização e o funcionamento
do Espaço Europeu da Investigação no 
âmbito do qual os investigadores, os 
conhecimentos científicos e as tecnologias 
circulem livremente, mediante o reforço da 
cooperação tanto entre a União e os seus 
Estados-Membros como entre os próprios 
Estados-Membros, designadamente pela 
aplicação de um conjunto coerente de 
regras.

Or. en
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Alteração 114
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O acesso a pedidos de registo de 
patentes, normas, publicações ou 
qualquer outra forma de difusão, 
nomeadamente em formato eletrónico, 
relativamente a resultados de projetos
financiados pelo Horizonte 2020 exige a 
disponibilização de formatos acessíveis a 
todos. Os formatos acessíveis incluem, 
entre outros, carateres grandes, Braille, 
texto de fácil leitura, áudio, vídeo e 
formato eletrónico.

Or. en

Justificação

As pessoas portadoras de deficiência deveriam beneficiar da igualdade de acesso a pedidos 
de registo de patentes, normas, publicações ou qualquer forma de difusão, nomeadamente em 
formato eletrónico, relativamente a resultados de projetos financiados pelo Horizonte 2020, 
sobretudo porque se trata de financiamento público.

Alteração 115
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O Horizonte 2020 deve 
disponibilizar financiamento para cobrir 
todos os custos adicionais associados à 
participação de investigadores e de 
pessoas portadoras de deficiência nos 
projetos financiados pelo Horizonte 2020. 
Todos os custos adicionais relacionados 
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com a deficiência são considerados 
elegíveis. Estes custos abrangem, entre 
outros aspetos, a interpretação em 
linguagem gestual, inscrições em Braille, 
transcrição de texto em tempo real, 
incluindo sistemas de transcrição 
simultânea, a prestação de assistência 
pessoal e a utilização de edifícios 
acessíveis para eventos.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os investigadores e participantes portadores de deficiência estão 
totalmente aptos para contribuir para projetos de investigação financiados pelo Horizonte 
2020, as regras de financiamento da UE devem permitir que sejam atribuídos fundos 
adicionais para cobrir todos os custos associados à problemática da deficiência, ou seja, 
ajustes adequados nos programas e políticas de investigação.

Alteração 116
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Em 2017, o mais tardar, a Comissão 
deve proceder a uma avaliação intercalar 
das regras de participação tendo em vista 
a simplificação desejada dos 
procedimentos e o reforço da participação 
nos programas. Esta avaliação deve 
incluir uma análise do acesso às 
oportunidades de financiamento por parte 
dos participantes de todas as regiões e das 
PME, da participação equilibrada de 
mulheres e homens e das possibilidades 
para uma maior simplificação. Mediante 
proposta da Comissão, as regras de 
participação podem, se for caso disso, ser 
ajustadas uma vez pelo legislador durante 
o período de vigência do programa 
Horizonte 2020.
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Or. de

Justificação

O impacto da abordagem da simplificação radical das regras de participação exige uma 
avaliação contínua, com a possibilidade de ajustamento por parte do legislador.

Alteração 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir a coerência com 
outros programas de financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado em conformidade com 
o disposto no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX do Parlamento Europeu e do 
Conselho de […] relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento anual 
da União, e o Regulamento Delegado (UE) 
n. ° X/X da Comissão de […] que altera as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro.

(5) A fim de garantir a coerência com 
outros programas de financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado em conformidade com 
o disposto no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX do Parlamento Europeu e do 
Conselho de […] relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento anual 
da União, e o Regulamento Delegado (UE) 
n. ° X/X da Comissão de […] que altera as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro. No entanto, é necessário 
assegurar flexibilidade para adotar regras 
específicas tendo em conta a natureza do 
âmbito da investigação e da inovação.

Or. en

Alteração 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser assegurada uma abordagem 
integrada que reúna as atividades 
abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro 

(6) Deve ser assegurada uma abordagem 
integrada que reúna as atividades 
abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro 
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de Investigação, o Programa para a 
Competitividade e a Inovação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
com vista a facilitar a participação, criar 
um conjunto mais coerente de instrumentos 
e aumentar o impacto científico e 
económico, evitando simultaneamente a 
duplicação e a fragmentação. Devem ser 
aplicáveis regras comuns para assegurar 
um quadro coerente que possa facilitar a 
participação nos programas que beneficiam 
de uma contribuição financeira da UE 
proveniente do orçamento do Programa-
Quadro Horizonte 2020, incluindo a 
participação em programas geridos pelo 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, empresas comuns ou quaisquer 
outras estruturas ao abrigo do artigo 187.° 
do TFUE ou a participação em programas 
empreendidos pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 185.° do TFUE. Contudo, 
a flexibilidade para a adoção de regras 
específicas deveria ser assegurada quando 
justificado pelas necessidades específicas 
das respetivas ações e com o 
consentimento da Comissão.

de Investigação, o Programa para a 
Competitividade e a Inovação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
com vista a facilitar a participação, criar 
um conjunto mais coerente de instrumentos 
e aumentar o impacto científico e
económico, evitando simultaneamente a 
duplicação e a fragmentação. Devem ser 
aplicáveis regras comuns para assegurar 
um quadro coerente que possa facilitar a 
participação nos programas que beneficiam 
de uma contribuição financeira da UE 
proveniente do orçamento do Programa-
Quadro Horizonte 2020, incluindo a 
participação em programas geridos pelo 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, empresas comuns ou quaisquer 
outras estruturas ao abrigo do artigo 187.° 
do TFUE ou a participação em programas 
empreendidos pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 185.° do TFUE. Contudo, 
a flexibilidade para a adoção de regras 
específicas deveria ser assegurada em 
casos excecionais quando explicitamente
justificado pelas necessidades específicas 
das respetivas ações e com o 
consentimento da Comissão. Este critério 
aplica-se sobretudo a fim de favorecer 
atividades que valorizem oportunidades 
em setores com ciclos de investigação e 
inovação curtos, facilitar a participação 
das PME e simplificar os procedimentos 
relativos às atividades que se baseiam 
diretamente nos resultados de 
investigação financiada.

Or. en

Justificação

Importa manter alguma flexibilidade em casos justificados para não tornar as regras 
demasiado rígidas. Ao mesmo tempo, é importante restringir o recurso à flexibilidade apenas 
em casos excecionais.

Alteração 119
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser assegurada uma abordagem 
integrada que reúna as atividades 
abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação, o Programa para a 
Competitividade e a Inovação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
com vista a facilitar a participação, criar 
um conjunto mais coerente de instrumentos 
e aumentar o impacto científico e 
económico, evitando simultaneamente a 
duplicação e a fragmentação. Devem ser 
aplicáveis regras comuns para assegurar 
um quadro coerente que possa facilitar a 
participação nos programas que beneficiam 
de uma contribuição financeira da UE 
proveniente do orçamento do Programa-
Quadro Horizonte 2020, incluindo a 
participação em programas geridos pelo 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, empresas comuns ou quaisquer 
outras estruturas ao abrigo do artigo 187.° 
do TFUE ou a participação em programas 
empreendidos pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 185.° do TFUE. Contudo, 
a flexibilidade para a adoção de regras 
específicas deveria ser assegurada quando 
justificado pelas necessidades específicas 
das respetivas ações e com o 
consentimento da Comissão.

(6) Deve ser assegurada uma abordagem 
integrada que reúna as atividades 
abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação, o Programa para a 
Competitividade e a Inovação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
com vista a facilitar a participação, criar 
um conjunto mais coerente de instrumentos 
e aumentar o impacto científico e 
económico, evitando simultaneamente a 
duplicação e a fragmentação. Devem ser 
aplicáveis regras comuns para assegurar 
um quadro coerente que possa facilitar a 
participação nos programas que beneficiam 
de uma contribuição financeira da UE 
proveniente do orçamento do Programa-
Quadro Horizonte 2020, incluindo a 
participação em programas geridos pelo 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, empresas comuns ou quaisquer 
outras estruturas ao abrigo do artigo 187.° 
do TFUE ou a participação em programas 
empreendidos pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 185.° do TFUE. Contudo, 
a flexibilidade para a adoção de regras 
específicas deveria ser assegurada quando 
justificado pelas necessidades específicas 
das respetivas ações e com o 
consentimento da Comissão, mediante a 
participação devida da autoridade 
legislativa da UE e dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 120
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) As ações abrangidas pelo presente 
regulamento devem respeitar os direitos 
fundamentais e observar os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
As referidas ações devem respeitar 
eventuais obrigações jurídicas e os 
princípios éticos, que incluem evitar 
qualquer tipo de plágio.

(7) As ações abrangidas pelo presente 
regulamento devem respeitar os direitos 
fundamentais e observar os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
As referidas ações devem respeitar 
eventuais obrigações jurídicas e os 
princípios éticos, que incluem evitar 
qualquer tipo de plágio. As atividades de 
investigação devem também ter em conta 
o artigo 13.º do TFUE e reduzir a 
utilização de animais na investigação e 
em ensaios, com o objetivo final de 
substituir a utilização de animais.

Or. sl

Alteração 121
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As ações abrangidas pelo presente 
regulamento devem respeitar os direitos 
fundamentais e observar os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
As referidas ações devem respeitar 
eventuais obrigações jurídicas e os 
princípios éticos, que incluem evitar 
qualquer tipo de plágio.

(7) As ações abrangidas pelo presente 
regulamento devem respeitar os direitos 
fundamentais e observar os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
As referidas ações devem respeitar 
eventuais obrigações jurídicas, os 
princípios éticos, assim como os princípios 
da integridade da investigação, que 
incluem evitar qualquer tipo de criação de 
dados e plágio.

Or. en

Alteração 122
Konrad Szymański
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As ações abrangidas pelo presente 
regulamento devem respeitar os direitos 
fundamentais e observar os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
As referidas ações devem respeitar
eventuais obrigações jurídicas e os 
princípios éticos, que incluem evitar 
qualquer tipo de plágio.

(7) As ações abrangidas pelo presente 
regulamento respeitam os direitos 
fundamentais e observar os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
As referidas ações respeitam eventuais 
obrigações jurídicas e os princípios éticos, 
que incluem evitar qualquer tipo de plágio.

Or. en

Justificação

O uso do termo "devem" não é suficiente, tendo em conta a importância da disposição, uma 
vez que a expressão se refere apenas a uma oportunidade, pelo que se deve indicar 
claramente quando se trata de uma obrigação.

Alteração 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As ações abrangidas pelo presente 
regulamento devem respeitar os direitos 
fundamentais e observar os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
As referidas ações devem respeitar 
eventuais obrigações jurídicas e os 
princípios éticos, que incluem evitar 
qualquer tipo de plágio.

(7) As ações abrangidas pelo presente 
regulamento respeitam os direitos 
fundamentais e observar os princípios 
consagrados, em especial, na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
As referidas ações devem respeitar 
eventuais obrigações jurídicas e os 
princípios éticos, que incluem evitar 
qualquer tipo de plágio.

Or. en
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Alteração 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) É necessário assinalar a 
importância do reforço da perspetiva do 
género na conceção, implementação e 
execução do Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 125
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em consonância com os objetivos da 
cooperação internacional definidos nos 
artigos 180.º e 186.º do Tratado, deve ser 
promovida a participação de entidades 
jurídicas estabelecidas em países terceiros 
e de organizações internacionais. A 
aplicação das presentes regras deve 
processar-se em conformidade com as 
medidas adotadas ao abrigo dos artigos 
75.º e 215.º do TFUE e no respeito do 
direito internacional. Além disso, a 
aplicação das presentes regras deve ter 
devidamente em conta as condições de 
participação de entidades da União nos 
programas de países terceiros.

(8) Em consonância com os objetivos da 
cooperação internacional definidos nos 
artigos 180.º e 186.º do Tratado, deve ser 
promovida a participação de entidades 
jurídicas estabelecidas em países terceiros 
e de organizações internacionais. A 
aplicação das presentes regras deve 
processar-se em conformidade com as 
medidas adotadas ao abrigo dos artigos 
75.º e 215.º do TFUE e no respeito do 
direito internacional. Além disso, a 
aplicação das presentes regras deve ter 
devidamente em conta as condições de 
participação de entidades da União nos 
programas de países terceiros. Para 
assegurar que o financiamento
direcionado para o Horizonte 2020 não 
colida com os valores fundamentais da 
UE e para promover a coerência com a 
política externa e de desenvolvimento da 
União, são estabelecidas regras 
específicas para os países terceiros sobre 
os quais recaiam suspeitas, razoavelmente 
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fundamentadas, de violações dos direitos 
humanos, envolvimento em conflitos 
armados ou conflitos territoriais.

Or. en

Alteração 126
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em consonância com os objetivos da 
cooperação internacional definidos nos 
artigos 180.º e 186.º do Tratado, deve ser 
promovida a participação de entidades 
jurídicas estabelecidas em países terceiros 
e de organizações internacionais. A 
aplicação das presentes regras deve 
processar-se em conformidade com as 
medidas adotadas ao abrigo dos artigos 
75.º e 215.º do TFUE e no respeito do 
direito internacional. Além disso, a 
aplicação das presentes regras deve ter 
devidamente em conta as condições de 
participação de entidades da União nos 
programas de países terceiros.

(8) Em consonância com os objetivos da 
cooperação internacional definidos nos 
artigos 180.º e 186.º do Tratado, deve ser 
promovida a participação de entidades 
jurídicas estabelecidas em países terceiros 
e de organizações internacionais. A 
aplicação das presentes regras deve 
processar-se em conformidade com as 
medidas adotadas ao abrigo dos artigos 
75.º e 215.º do TFUE e no respeito do 
direito internacional. Além disso, a 
aplicação das presentes regras deve ter 
devidamente em conta as condições de 
participação de entidades da União nos 
programas de países terceiros, assim como 
as condições impostas pelos quadros 
jurídicos dos países terceiros e das 
organizações internacionais participantes.

Or. en

Alteração 127
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em consonância com os objetivos da (8) Em consonância com os objetivos da 
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cooperação internacional definidos nos 
artigos 180.º e 186.º do Tratado, deve ser 
promovida a participação de entidades 
jurídicas estabelecidas em países terceiros 
e de organizações internacionais. A 
aplicação das presentes regras deve 
processar-se em conformidade com as 
medidas adotadas ao abrigo dos artigos 
75.º e 215.º do TFUE e no respeito do 
direito internacional. Além disso, a 
aplicação das presentes regras deve ter 
devidamente em conta as condições de 
participação de entidades da União nos 
programas de países terceiros.

cooperação internacional definidos nos 
artigos 180.º e 186.º do Tratado, deve ser 
promovida a participação de entidades 
jurídicas estabelecidas em países terceiros 
e de organizações internacionais. A 
aplicação das presentes regras deve 
processar-se em conformidade com as 
medidas adotadas ao abrigo dos artigos 
75.º e 215.º do TFUE e no respeito do 
direito internacional. Além disso, a 
aplicação das presentes regras deve ter 
devidamente em conta as condições de 
participação de entidades da União nos 
programas de países terceiros, com base no 
princípio da reciprocidade.

Or. en

Alteração 128
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Devem ser definidas regras para a 
criação de parcerias público-privadas. A 
Comissão não criará mais empresas 
comuns nos termos do artigo 187.º do 
TFUE mas a criação de parcerias 
público-privadas deve constituir exceção, 
com a justificação de que não existe outro 
tipo de mecanismo financeiro que permita 
alcançar os mesmos objetivos.

Or. en

Alteração 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados. A 
assistência financeira da União pode ser 
concedida de diferentes formas.

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME e 
organizações da sociedade civil e, em 
particular, organizações de pessoas com 
deficiência, mediante procedimentos 
simplificados. A assistência financeira da 
União pode ser concedida de diferentes 
formas.

Or. en

Alteração 130
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados. A 
assistência financeira da União pode ser 
concedida de diferentes formas.

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
organizações da sociedade civil, incluindo 
igualmente organizações de pessoas com 
deficiência, mediante procedimentos 
simplificados. A assistência financeira da 
União pode ser concedida de diferentes 
formas.

Or. en
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Alteração 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME,
mediante procedimentos simplificados. A 
assistência financeira da União pode ser 
concedida de diferentes formas.

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados. A 
assistência financeira da União pode ser 
concedida de diferentes formas, mas 
sempre com o objetivo de assegurar o 
maior efeito de alavancagem possível.

Or. en

Alteração 132
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados. A 
assistência financeira da União pode ser 
concedida de diferentes formas.

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME e as 
organizações da sociedade civil, mediante 
procedimentos simplificados. A assistência 
financeira da União pode ser concedida de 
diferentes formas.

Or. en
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Alteração 133
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados. A 
assistência financeira da União pode ser 
concedida de diferentes formas.

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME e as 
organizações da sociedade civil, mediante 
procedimentos simplificados. A assistência 
financeira da União pode ser concedida de 
diferentes formas.

Or. en

Alteração 134
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Estas regras de participação e 
difusão deveriam ter em conta também as 
necessidades específicas de financiamento 
das PME e das pequenas empresas de 
média capitalização para libertar o seu 
potencial máximo de investigação e 
inovação, tendo em devida conta as 
especificidades dos diferentes tipos de 
PME e dos diferentes setores. As regras 
de participação deveriam facilitar, de 
forma correta, a abreviação do período de 
concessão de subvenções para um 
máximo de seis meses.
O período de concessão de subvenções 
deve ser reduzido, tendo em conta, 
sobretudo, a participação das PME. No 
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entanto, tal como já se verificou no 
Sétimo Programa-Quadro, esta tentativa 
gerou problemas visto que a Comissão 
decidiu agir desta forma durante as 
negociações do projeto, culminando na 
decisão precipitada tomada, em 
particular, em relação ao acordo de 
consórcio assumido pelas partes, ao passo 
que, no passado, havia mais tempo para 
debates abertos entre todas as partes 
interessadas. Por conseguinte, é 
demasiado rígido fixar um limite máximo.

Or. en

Alteração 135
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Dada a natureza e as necessidades 
específicas dos diferentes participantes da 
comunidade de investigação, as regras de 
participação devem estabelecer taxas de 
financiamento simplificadas, mantendo, 
ao mesmo tempo, a atual diferenciação 
entre universidades/centros de 
investigação, indústria, organizações sem 
fins lucrativos e PME, tal como 
claramente enunciado no n.º 17 da 
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 
de novembro de 2010, sobre a 
simplificação da execução dos 
programas-quadro de investigação1. Se se 
recorrer aos custos indiretos reais, os 
mesmos devem-se basear nas legislações 
nacionais e nas práticas contabilísticas 
habituais do participante.
__________________
1 JO C 74 E de 13.3.2012, p. 34.

Or. en
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Alteração 136
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Estas regras de participação e 
difusão devem ter igualmente em conta as 
necessidades específicas de financiamento 
das PME e das pequenas empresas de 
média capitalização, a fim de libertar o 
seu potencial máximo de investigação e 
inovação, prestando a devida atenção às 
especificidades dos diferentes tipos de 
PME e dos diferentes setores. As regras 
de participação devem fazer com que o 
período necessário para a concessão da 
subvenção não seja superior a seis meses.

Or. it

Justificação

É necessário simplificar os procedimentos administrativos relativos às PME, desde as regras 
de participação, de molde a que as suas especificidades sejam tidas em conta.

Alteração 137
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O acesso a pedidos de patentes, 
normas, publicações ou qualquer outro 
instrumento de difusão, nomeadamente 
em formato eletrónico, relacionado com 
os resultados dos projetos financiados 
pelo programa Horizonte 2020, deverá ser 
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facultado em formatos acessíveis a todos, 
incluindo carateres grandes, Braille, 
textos fáceis de ler, áudio, vídeo e formato 
eletrónico.

Or. es

Justificação

As pessoas com deficiência devem ter acesso, em condições iguais, a pedidos de patentes, 
normas, publicações ou qualquer outro instrumento de difusão, nomeadamente em formato 
eletrónico, relacionado com os resultados de projetos financiados pelo programa Horizonte 
2020, sobretudo se essa informação tiver sido financiada por fundos públicos.

Alteração 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O acesso a pedidos de registo de 
patentes, normas, publicações ou 
qualquer outra forma de difusão, 
nomeadamente em formato eletrónico, 
relativamente a resultados de projetos 
financiados pelo Horizonte 2020 exige a 
disponibilização de formatos acessíveis a 
todos. Os formatos acessíveis incluem, 
entre outros, carateres grandes, Braille, 
texto de fácil leitura, áudio, vídeo e 
formato eletrónico.

Or. en

Alteração 139
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) O Horizonte 2020 deve 
disponibilizar financiamento para cobrir 
todos os custos adicionais associados à 
participação de investigadores e de 
pessoas portadoras de deficiência nos 
projetos financiados pelo Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 140
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em geral, o período entre o prazo 
para a apresentação de propostas de 
projetos e a conclusão da convenção de 
subvenção (período de concessão) não 
deve ultrapassar os seis meses. A 
Comissão deve conceder ao consórcio um 
prazo adequado para a apresentação de 
documentos.

Or. de

Justificação

A redução do período de concessão é considerada, por muitos participantes, e, em particular, 
pelas empresas inovadoras, um dos principais incentivos para participar em projetos 
europeus de investigação. No entanto, a Comissão não deve colocar indevidamente a pressão 
temporal nos participantes ao estabelecer prazos irrealistas para a apresentação dos 
documentos que lhes dificultem o cumprimento do procedimento.

Alteração 141
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-B) A Comissão deve, além disso, 
continuar os seus esforços para 
simplificar os procedimentos, possível 
através da melhoria dos sistemas 
informáticos, como a expansão do portal 
dos participantes enquanto ponto de 
entrada único a todos os programas, 
desde a publicação de convites à sua 
execução, passando pela apresentação de 
propostas de projeto, com o objetivo de 
criar um balcão único.

Or. de

Justificação

Um sítio Web que seja de fácil utilização e elucidativo para todos os participantes em todas 
as etapas do processo pode contribuir de forma significativa para a simplificação da 
participação no programa, aumentando, indiretamente, a caráter atrativo do fomento 
europeu para a investigação.

Alteração 142
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) As sinergias estabelecidas até ao 
momento entre os fundos estruturais e o 
Horizonte 2020 devem ser intensificadas a 
fim de alcançar o objetivo de excelência e 
aumento da participação. Para tal, é 
necessário, em particular, associar 
centros que aspiram à excelência dos 
Estados-Membros e regiões menos 
inovadores e com um desempenho 
inferior a parceiros europeus líderes 
mundiais em matéria de investigação.

Or. de
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Justificação

A experiência adquirida no âmbito do FP5 através da promoção de centros de excelência nos 
países da Europa central e oriental que, na altura, eram países associados, deve ser posta em 
prática nas medidas que visam estabelecer pontes.

Alteração 143
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Seria oportuno introduzir 
progressivamente condições mínimas de 
participação, que prevejam que os 
Estados-Membros em que se encontram 
estabelecidas as entidades jurídicas devam 
investir uma percentagem mínima do seu 
PIB em IDI; este requisito contribuirá 
para o equilíbrio entre os Estados e 
incentivará as entidades jurídicas a fazer 
investigação de vanguarda e a visar a 
excelência.

Or. es

Justificação

A inclusão deste considerando visa a introdução, a médio prazo, de um requisito de 
investimento mínimo por parte dos Estados-Membros em IDI nas condições de participação 
nas ações do programa Horizonte 2020, o que contribuirá para equilibrar os níveis de 
excelência entre os Estados-Membros.

Alteração 144
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
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financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e
tabelas de custos unitários. Para fins de 
simplificação, deve ser aplicada uma taxa 
única de reembolso a cada tipo de ação 
sem qualquer diferenciação em função do 
tipo de participante.

financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento, deve ser adotado um 
sistema simplificado de reembolso dos 
custos com um maior recurso a montantes 
fixos, taxas fixas, tabelas de custos 
unitários, assim como a opção de declarar 
os custos efetivamente incorridos por 
entidades jurídicas sem fins lucrativos 
com sistemas contabilísticos analíticos e 
de atribuição detalhada de custos.

Or. en

Alteração 145
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários. Para fins de 
simplificação, deve ser aplicada uma taxa 
única de reembolso a cada tipo de ação 
sem qualquer diferenciação em função do 
tipo de participante.

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários. 

Or. en
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Alteração 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários. Para fins de 
simplificação, deve ser aplicada uma taxa 
única de reembolso a cada tipo de ação 
sem qualquer diferenciação em função do 
tipo de participante.

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários. Para fins de 
simplificação, deve ser aplicada uma taxa 
única de reembolso, independentemente 
da atividade. No entanto, é necessário 
existir uma diferenciação entre 
universidades, organizações de 
investigação, institutos de investigação e 
PME, por um lado, e a indústria, por 
outro.

Or. en

Alteração 147
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
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flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários. Para fins de 
simplificação, deve ser aplicada uma taxa 
única de reembolso a cada tipo de ação
sem qualquer diferenciação em função do 
tipo de participante.

flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários. Para fins de 
simplificação, deve ser aplicada uma taxa 
única de reembolso, que inclua uma opção 
de custos na íntegra, sem qualquer 
diferenciação em função do tipo de 
participante.

Or. en

Justificação

De acordo com a proposta da Comissão, bem como de alterações anteriores e posteriores à 
mesma, à luz da simplificação para fomentar a participação das indústrias, é necessário 
introduzir e mencionar nos considerandos uma taxa de financiamento única sem qualquer 
diferenciação em função do tipo de participante e aliada à opção de custos na íntegra.

Alteração 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O Horizonte 2020 deve 
disponibilizar financiamento para cobrir 
todos os custos adicionais associados à 
participação de investigadores e de 
pessoas portadoras de deficiência nos 
projetos financiados pelo Horizonte 2020. 
Todos os custos adicionais relacionados 
com a deficiência são considerados 
elegíveis. Estes custos abrangem, entre 
outros aspetos, a interpretação em 
linguagem gestual, inscrições em Braille, 
transcrição de texto em tempo real, 
incluindo sistemas de transcrição 
simultânea, a prestação de assistência 
pessoal e a utilização de edifícios 
acessíveis para eventos.

Or. en
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Alteração 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os modelos de custos utilizados 
traduzem-se numa simplificação real para 
os participantes e num aumento da 
participação para todos os beneficiários 
quando comparado com o QF7. Para isso, 
é necessário recorrer a procedimentos de 
auditoria simplificados, insistir numa 
aceitação mais ampla das práticas 
contabilísticas habituais dos beneficiários, 
optar por uma taxa fixa, cumprir as 
regras em matéria de auxílios estatais e 
atrair o cofinanciamento dos fundos 
estruturais associados a atividades de 
reforço das capacidades.

Or. en

Alteração 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comissão deve ter o conta que a 
aplicação do princípio do 
cofinanciamento pode ser prejudicial para 
aqueles Estados-Membros cuja despesa 
pública seja objeto de fortes restrições. Os 
seus principais centros de investigação, 
universidades e empresas devem receber 
apoio ao nível da União.

Or. en
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Alteração 151
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O financiamento e o controlo da 
investigação em ciências sociais, jurídicas 
e humanas deverão ser objeto de 
condições particulares e ser mais 
orientados para a divulgação dos 
resultados obtidos do que para outras 
fases do processo.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa refletir a natureza específica da investigação nestes domínios no que se 
refere ao financiamento e ao controlo, insistindo na importância da divulgação dos 
resultados, ou seja, nas despesas relacionadas com a publicação e edição, a tradução e a 
organização de seminários, reuniões e congressos.

Alteração 152
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os desafios específicos na área da 
investigação e da inovação devem ser 
abordados com novas formas de 
financiamento como prémios, contratos 
pré-comerciais e contratos públicos para 
soluções inovadoras que necessitam da 
definição de regras específicas.

(13) Os desafios específicos na área da 
investigação e da inovação devem ser 
abordados com novas formas de 
financiamento como prémios, contratos 
pré-comerciais e contratos públicos para 
soluções inovadoras que necessitam da 
definição de regras específicas. É correto 
utilizar diferentes formas de 
financiamento e, se necessário, combinar 
diferentes tipos de organismos de 
financiamento. Os instrumentos 
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financeiros, em particular, deveriam ser 
utilizados de forma complementar nos 
casos em que contribuíssem para 
incentivar ainda mais o investimento 
privado na investigação e na inovação, 
incluindo investimentos de capital de risco 
para empresas inovadoras, 
nomeadamente PME, em que os 
resultados procurados não pudessem ser 
efetivamente alcançados através de 
subvenções e em que as atividades 
consistissem principalmente em atividades 
próximas do mercado. As PME que 
recorrem a instrumentos como o capital 
de risco não estão sujeitas a atrasos 
inoportunos ou obstáculos acrescidos 
para obterem mais financiamento.

Or. en

Justificação

Os instrumentos financeiros visam despoletar e facilitar os investimentos privados na 
inovação. Poderia reforçar-se e sublinhar-se uma combinação com atividades próximas do 
mercado nas regras de participação, inclusive através da inclusão de um artigo concreto nas 
«disposições específicas», que estabelecesse as condições gerais para a utilização de 
instrumentos financeiros.

Alteração 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os desafios específicos na área da 
investigação e da inovação devem ser 
abordados com novas formas de 
financiamento como prémios, contratos 
pré-comerciais e contratos públicos para 
soluções inovadoras que necessitam da 
definição de regras específicas.

(13) Os desafios específicos na área da 
investigação e da inovação devem ser 
abordados com novas formas de 
financiamento como prémios, contratos 
pré-comerciais e contratos públicos para 
soluções inovadoras previstas no 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro] que necessitam 
da definição de regras específicas nos 
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regulamentos setoriais.

Or. en

Alteração 154
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) É correto utilizar diferentes formas 
de financiamento e, se necessário, 
combinar diferentes tipos de organismos 
de financiamento. Os instrumentos 
financeiros, em particular, deveriam ser 
utilizados de forma complementar nos 
casos em que contribuíssem para 
incentivar ainda mais o investimento 
privado na investigação e na inovação, 
incluindo fundos nacionais e estruturais e 
investimentos de capital de risco para 
empresas inovadoras, nomeadamente 
PME, em que os resultados procurados 
não pudessem ser efetivamente 
alcançados através de subvenções e em 
que as atividades consistissem 
principalmente em atividades próximas do 
mercado.

Or. en

Alteração 155
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 

(14) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
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atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve ser concedido 
no respeito das regras em matéria de 
auxílios estatais a fim de assegurar a 
eficácia das despesas públicas e prevenir 
distorções do mercado tais como a 
exclusão de financiamento privado, a 
criação de estruturas de mercado ineficazes 
ou a preservação de empresas ineficientes.

atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve ser concedido 
no respeito das regras em matéria de 
auxílios estatais a fim de assegurar a 
eficácia das despesas públicas e prevenir 
distorções do mercado tais como a 
exclusão de financiamento privado, a 
criação de estruturas de mercado ineficazes 
ou a preservação de empresas ineficientes.
Em particular, a criação de parcerias 
público-privadas deve ser sujeita a 
condições que permitam assegurar um 
clima plenamente competitivo e 
oportunidades para incorporar novas 
empresas em qualquer fase.

Or. en

Alteração 156
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os interesses financeiros da União 
devem ser salvaguardados através de 
medidas proporcionadas aplicadas ao longo 
do ciclo das despesas.

(15) O acesso livre a pedidos de registo de 
patentes, normas, publicações ou 
qualquer outra forma de difusão 
relativamente a resultados de projetos 
financiados pelo Horizonte 2020 exige a 
criação de repositórios digitais centrais e 
o recurso a formatos digitais abertos. Os 
interesses financeiros da União devem ser 
salvaguardados através de medidas 
proporcionadas aplicadas ao longo do ciclo 
das despesas.

Or. en

Alteração 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Regulamento Financeiro], as 
presentes regras de participação e difusão 
devem constituir a base para uma 
aceitação mais ampla das práticas 
contabilísticas habituais dos beneficiários 
e devem reconhecer as práticas 
contabilísticas dos próprios beneficiários 
ao estabelecer os custos elegíveis.  Para 
este efeito, é necessário adaptar 
devidamente os requisitos dos certificados 
de auditoria, incluindo os certificados 
relativos à metodologia. A Comissão deve 
implementar, tanto quanto possível, a 
abordagem do modelo de auditoria única, 
proporcionando flexibilidade suficiente 
para o reconhecimento das práticas 
contabilísticas comuns e tendo em devida 
conta as práticas contabilísticas aceites a 
nível nacional.

Or. en

Justificação

Consultar o n.º 14 do relatório Carvalho.

Alteração 158
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O Fundo de Garantia dos 
Participantes, instituído ao abrigo do 
Regulamento n.° 1906/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, que estabelece as 

(16) O Fundo de Garantia dos 
Participantes, instituído ao abrigo do 
Regulamento n.° 1906/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, que estabelece as 
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regras de participação de empresas, centros 
de investigação e universidades em ações 
no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e 
as regras de difusão dos resultados da 
investigação (2007-2013) e gerido pela 
Comissão, revelou-se um importante 
mecanismo de salvaguarda que reduz os 
riscos associados aos montantes devidos e 
não reembolsados por participantes em 
falta. Por conseguinte, deve ser 
estabelecido um novo Fundo de Garantia 
dos Participantes (a seguir designado «o 
Fundo»). A fim de assegurar uma gestão 
mais eficiente e uma melhor cobertura dos 
riscos dos participantes, o Fundo deve 
cobrir as ações realizados no âmbito do 
programa ao abrigo da Decisão n.º 
1982/2006/CE, do programa criado pela 
Decisão do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom) de atividades 
de investigação e formação em matéria 
nuclear (2007 a 2011), do programa criado 
pela Decisão [...] do Conselho, de X de 
2011, que estabelece o programa-quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(2012-2013), bem como com as ações 
realizadas ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Horizonte 2020] e do 
Regulamento (Euratom) n.º XX/XX do 
Conselho relativo ao programa de 
investigação e formação da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (2014-2018) 
que complementa o Horizonte 2020 -
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação [Programa Euratom Horizonte 
2020]. Os programas geridos por outras 
entidades que não sejam organismos da 
União não devem ser cobertos pelo Fundo.

regras de participação de empresas, centros 
de investigação, universidades e 
organizações da sociedade civil em ações 
no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e 
as regras de difusão dos resultados da 
investigação (2007-2013) e gerido pela 
Comissão, revelou-se um importante 
mecanismo de salvaguarda que reduz os 
riscos associados aos montantes devidos e 
não reembolsados por participantes em 
falta. Por conseguinte, deve ser 
estabelecido um novo Fundo de Garantia 
dos Participantes (a seguir designado «o 
Fundo»). A fim de assegurar uma gestão 
mais eficiente e uma melhor cobertura dos 
riscos dos participantes, o Fundo deve 
cobrir as ações realizados no âmbito do 
programa ao abrigo da Decisão n.º 
1982/2006/CE, do programa criado pela 
Decisão do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom) de atividades 
de investigação e formação em matéria 
nuclear (2007 a 2011), do programa criado 
pela Decisão [...] do Conselho, de X de 
2011, que estabelece o programa-quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(2012-2013), bem como com as ações 
realizadas ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Horizonte 2020] e do 
Regulamento (Euratom) n.º XX/XX do 
Conselho relativo ao programa de 
investigação e formação da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (2014-2018) 
que complementa o Horizonte 2020 -
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação [Programa Euratom Horizonte 
2020]. Os programas geridos por outras 
entidades que não sejam organismos da 
União não devem ser cobertos pelo Fundo.

Or. en

Alteração 159
Marisa Matias
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O Fundo de Garantia dos 
Participantes, instituído ao abrigo do 
Regulamento n.° 1906/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, que estabelece as 
regras de participação de empresas, centros 
de investigação e universidades em ações 
no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e 
as regras de difusão dos resultados da 
investigação (2007-2013) e gerido pela 
Comissão, revelou-se um importante 
mecanismo de salvaguarda que reduz os 
riscos associados aos montantes devidos e 
não reembolsados por participantes em 
falta. Por conseguinte, deve ser 
estabelecido um novo Fundo de Garantia 
dos Participantes (a seguir designado «o 
Fundo»). A fim de assegurar uma gestão 
mais eficiente e uma melhor cobertura dos 
riscos dos participantes, o Fundo deve 
cobrir as ações realizados no âmbito do 
programa ao abrigo da Decisão n.º 
1982/2006/CE, do programa criado pela 
Decisão do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom) de atividades 
de investigação e formação em matéria 
nuclear (2007 a 2011), do programa criado 
pela Decisão [...] do Conselho, de X de 
2011, que estabelece o programa-quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(2012-2013), bem como com as ações 
realizadas ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Horizonte 2020] e do 
Regulamento (Euratom) n.º XX/XX do 
Conselho relativo ao programa de 
investigação e formação da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (2014-2018) 
que complementa o Horizonte 2020 -
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação [Programa Euratom Horizonte 

(16) O Fundo de Garantia dos 
Participantes, instituído ao abrigo do 
Regulamento n.° 1906/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, que estabelece as 
regras de participação de empresas, centros 
de investigação, universidades e 
organizações ou instituições da sociedade 
civil em ações no âmbito do Sétimo 
Programa-Quadro e as regras de difusão 
dos resultados da investigação (2007-2013) 
e gerido pela Comissão, revelou-se um 
importante mecanismo de salvaguarda que 
reduz os riscos associados aos montantes 
devidos e não reembolsados por 
participantes em falta. Por conseguinte, 
deve ser estabelecido um novo Fundo de 
Garantia dos Participantes (a seguir 
designado «o Fundo»). A fim de assegurar 
uma gestão mais eficiente e uma melhor 
cobertura dos riscos dos participantes, o 
Fundo deve cobrir as ações realizados no 
âmbito do programa ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE, do programa criado pela 
Decisão do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica (Euratom) de atividades 
de investigação e formação em matéria 
nuclear (2007 a 2011), do programa criado 
pela Decisão [...] do Conselho, de X de 
2011, que estabelece o programa-quadro da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
(2012-2013), bem como com as ações 
realizadas ao abrigo do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Horizonte 2020] e do 
Regulamento (Euratom) n.º XX/XX do 
Conselho relativo ao programa de 
investigação e formação da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (2014-2018) 
que complementa o Horizonte 2020 -
Programa-Quadro de Investigação e 
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2020]. Os programas geridos por outras 
entidades que não sejam organismos da 
União não devem ser cobertos pelo Fundo.

Inovação [Programa Euratom Horizonte 
2020]. Os programas geridos por outras 
entidades que não sejam organismos da 
União não devem ser cobertos pelo Fundo.

Or. en

Alteração 160
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Deve ser criado um banco de dados 
da UE - em cooperação com os centros 
nacionais de gestão da investigação 
científica - que abranja as disciplinas 
científicas e inclua nomes de peritos 
nesses domínios.

Or. pl

Justificação

Os peritos garantem a imparcialidade no processo de deliberação, especialmente se 
representarem harmoniosamente todos os Estados-Membros.

Alteração 161
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de aumentar a transparência, 
devem ser publicados os nomes dos peritos 
que tenham assistido a Comissão ou os 
organismos de financiamento relevantes 
em aplicação do presente regulamento. 
Caso a publicação dos nomes possa pôr em 
perigo a segurança ou a integridade dos 

(17) A fim de aumentar a transparência, 
devem ser publicados os nomes dos peritos 
que assistirão a Comissão ou os 
organismos de financiamento relevantes 
em aplicação do presente regulamento 
avaliando os projetos propostos com base 
numa escala de avaliação uniforme. As 
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peritos ou prejudicar indevidamente a sua 
vida privada, a Comissão ou os organismos 
de financiamento devem ter a possibilidade 
de se abster da publicação desses nomes.

avaliações devem ser disponibilizadas ao 
coordenador da equipa de investigação. 
Caso a publicação dos nomes possa pôr em 
perigo a segurança ou a integridade dos 
peritos ou prejudicar indevidamente a sua 
vida privada, a Comissão ou os organismos 
de financiamento devem ter a possibilidade 
de se abster da publicação desses nomes.

Or. pl

Justificação

Deve ser usada uma escala de avaliação uniforme aquando da avaliação de projetos, já que 
isto irá garantir a transparência das aplicações. Além disso, as subvenções para fins 
científicos - e posteriormente o parecer na totalidade - devem ser disponibilizadas ao 
coordenador da equipa de investigação sem revelar necessariamente a identidade do autor 
da avaliação.

Alteração 162
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de aumentar a transparência, 
devem ser publicados os nomes dos peritos 
que tenham assistido a Comissão ou os 
organismos de financiamento relevantes 
em aplicação do presente regulamento. 
Caso a publicação dos nomes possa pôr em 
perigo a segurança ou a integridade dos 
peritos ou prejudicar indevidamente a sua 
vida privada, a Comissão ou os organismos 
de financiamento devem ter a possibilidade 
de se abster da publicação desses nomes.

(17) A fim de aumentar a transparência, 
devem ser publicados os nomes dos peritos 
que tenham assistido a Comissão ou os 
organismos de financiamento relevantes 
em aplicação do presente regulamento. 
Caso a publicação dos nomes possa pôr em 
perigo a segurança ou a integridade dos 
peritos ou prejudicar indevidamente a sua 
vida privada, a Comissão ou os organismos 
de financiamento têm, em casos 
excecionais, a possibilidade de se abster da 
publicação desses nomes.

Or. es

Justificação

Esta alteração favorece a transparência, limitando a não publicação dos nomes dos peritos a 
casos excecionais.
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Alteração 163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico europeu.

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais e de acesso livre ou outras 
condições de difusão no interesse 
estratégico europeu ou público. É 
necessário acentuar a importância da 
utilização e difusão o mais alargada 
possível do conhecimento gerado pelas 
atividades apoiadas, incluindo o 
conhecimento gerado nos 
programas-quadro anteriores, até à 
exploração comercial ou societal desse 
conhecimento. 

Or. en

Justificação

As regras de participação do Horizonte 2020 devem prever que o conhecimento gerado pela 
investigação financiada pela UE (como os resultados das investigações, métodos, objetos, 
dados científicos, etc.) deve ser tornado público e amplamente difundido (sem prejuízo dos 
legítimos direitos de propriedade intelectual dos responsáveis por este conhecimento), 
garantindo o bem público superior através do recurso ao conhecimento e à inovação por 
parte dos cidadãos, empresas e PME da UE, assim como o crescimento social e económico 
da União.

Alteração 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 19



AM\907542PT.doc 39/166 PE492.762v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico europeu.

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico europeu.
É necessário acentuar a importância da 
utilização e difusão o mais alargada 
possível do conhecimento gerado pelas 
atividades apoiadas sem, no entanto, 
deixar de reconhecer a importância de 
proteger a propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico 
europeu.

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições adicionais de 
exploração, difusão ou licenciamento no 
interesse estratégico europeu ou, quando 
existe um interesse público predominante,
as referidas regras devem respeitar 
plenamente os direitos de propriedade 
intelectual.

Or. en
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Alteração 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico 
europeu.

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial regras 
para o acesso livre aos resultados e dados 
ou condições adicionais de difusão, 
exploração ou licenciamento no interesse 
estratégico europeu ou público.

Or. en

Alteração 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico europeu.

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração, 
difusão ou licenciamento adicionais no 
interesse estratégico europeu ou quando 
existe um interesse público predominante.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa exponenciar as vantagens societais da investigação financiada pela 
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UE. No caso de desafios societais mais importantes como a saúde, existe um interesse público 
predominante pela rápida e ampla difusão dos resultados e pelo acesso universal aos 
produtos da investigação de fronteira.

Alteração 168
Marisa Matias,

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico europeu.

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração, 
difusão ou licenciamento adicionais no
interesse estratégico europeu ou quando 
existe um interesse público predominante.

Or. en

Alteração 169
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico europeu.

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de acesso livre, 
divulgação e exploração adicionais no 
interesse estratégico europeu.

Or. es
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Justificação

Os conhecimentos gerados por investigação financiada pela UE devem estar mais acessíveis, 
o que permite que os resultados dessa investigação sirvam o bem-estar público e não fiquem 
confinados num contexto privado.

Alteração 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Toda a investigação e inovação 
assentam na capacidade de os cientistas, 
centros de investigação, empresas e 
cidadãos poderem abertamente aceder, 
partilhar e utilizar as informações 
científicas. Para aumentar a circulação e 
a exploração de conhecimentos, o livre 
acesso livre em linha às publicações 
académicas, já incorporado no Sétimo 
Programa-Quadro, deve constituir o 
princípio geral para todas as publicações 
científicas que recebam financiamento 
público do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Além disso, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve fomentar o livre 
acesso em linha aos dados científicos 
produzidos ou reunidos pela investigação 
que tenha beneficiado de financiamento 
público, para que o livre acesso a este tipo 
de dados se torne regra geral até 2020.

Or. en

Alteração 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-A) A fim de reforçar a transparência, 
a Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante adota medidas 
para divulgar, a pedido dos cidadãos da 
UE ou dos seus representantes 
diretamente eleitos, os detalhes dos 
projetos inseridos no presente programa. 

Or. en

Alteração 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Devem ser criadas condições 
adicionais de exploração e difusão dos 
resultados referentes a tecnologias com 
potencial para enfrentar desafios societais 
importantes como, por exemplo, o 
desenvolvimento de uma nova tecnologia 
médica (tais como medicamentos, meios 
de diagnóstico ou vacinas) ou de 
tecnologias que permitam combater as 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) Toda a investigação e inovação 
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assentam na capacidade de os 
investigadores, centros de investigação, 
empresas e cidadãos poderem 
abertamente aceder, partilhar e utilizar as 
informações científicas. No entanto, os 
direitos de propriedade intelectual devem 
ser respeitados.

Or. en

Alteração 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-C) No processo de seleção de 
propostas, o critério do impacto deve 
incluir o potencial grau de difusão e 
disponibilização pública dos resultados e 
dos dados relativos à investigação, 
concedendo prioridade a projetos que 
detenham um potencial mais alargado de 
difusão e exploração dos resultados.

Or. en

Alteração 175
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-D) A criação de consórcios de 
patentes deve ser incentivada a fim de 
permitir a partilha de dados científicos 
patenteados e aumentar os esforços de 
colaboração e a cooperação em matéria 
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de I&D para satisfazer necessidades 
tecnológicas específicas. Este mecanismo 
será particularmente adequado no caso 
das tecnologias complexas e dispendiosas 
uma vez que permite evitar a criação de 
entraves à investigação devido a 
"emaranhados de patentes".

Or. en

Alteração 176
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os programas destinados ao 
aumento da investigação inovadora que se 
encontram previstos ou em curso devem 
ser alargados, a fim de incluir a 
investigação nuclear na sua lista dos 
ramos de investigação aplicáveis. O 
programa Eurostars da Eureka e as Ações 
Marie Curie devem alargar as suas regras 
de participação, a fim de permitir a 
participação de PME envolvidas na 
investigação nuclear.

Or. en

Justificação

As PME são cruciais para a economia europeia, mas encontram-se, no domínio da 
investigação nuclear, frequentemente sub-representadas. É importante que certos programas 
da União destinados a melhorar a situação das PME não excluam as que estão envolvidas 
em investigação nuclear.

Alteração 177
Teresa Riera Madurell

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

O presente regulamento estabelece também 
as regras aplicáveis à difusão dos 
resultados.

O presente regulamento estabelece também 
as regras aplicáveis à exploração e difusão 
dos resultados.

Or. en

Alteração 178
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos de financiamento 
podem estabelecer regras que não 
observem as estabelecidas no presente 
regulamento ou no Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro] se tal 
estiver previsto no ato de base ou se, sob 
reserva do consentimento da Comissão, as 
suas necessidades específicas de 
funcionamento o exigirem.

3. O EIT pode estabelecer regras que se 
afastem das estabelecidas no presente 
regulamento ou no Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro] se tal 
estiver previsto no ato de base ou se, sob 
reserva do consentimento da Comissão, as 
suas necessidades específicas de 
funcionamento o exigirem, em particular 
no que se refere à propriedade, aos 
direitos de acesso, à utilização e 
divulgação dos resultados.

Or. it

Justificação

É fundamental que o EIT possa beneficiar de uma autonomia parcial na gestão das questões 
da sua competência e no que se refere às questões ligadas à propriedade intelectual e à 
utilização e divulgação dos resultados.

Alteração 179
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos de financiamento 
podem estabelecer regras que não 
observem as estabelecidas no presente 
regulamento ou no Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro] se tal 
estiver previsto no ato de base ou se, sob 
reserva do consentimento da Comissão, as 
suas necessidades específicas de 
funcionamento o exigirem.

3. O EIT pode estabelecer regras que não 
observem as estabelecidas no presente 
regulamento ou no Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro] se tal 
estiver previsto no ato de base ou se, sob 
reserva do consentimento da Comissão, as 
suas necessidades específicas de 
funcionamento o exigirem.

Or. de

Justificação

Uma das principais exigências de simplificação era, também em virtude do processo de 
consulta pertinente, assegurar a validade das regras de participação uniformizadas em todas 
as linhas dos programas financiadas ou cofinanciadas pelo Horizonte 2020. Tal afeta, em 
particular, a transparência e a abertura dos procedimentos, as disposições relativas aos 
direitos de proteção e as condições de financiamento. Com a exceção única aqui 
explicitamente indicada, esta exigência é tida em conta.

Alteração 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) "Ação", o projeto;

Or. en

Alteração 181
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

4) «Conhecimentos preexistentes»,  
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

4) «Conhecimentos preexistentes»,  
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão a 
uma convenção de subvenção ou ii) 
gerados fora do âmbito da ação ou que 
tenham sido trazidos para a ação pelo 
participante titular dos direitos e que iii) 
em ambos os casos i) e ii) são necessários 
para pôr em prática a ação ou aproveitar 
os seus resultados;

Or. de

Justificação

O Programa Horizonte 2020 não se deve desviar do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação no que se refere à definição dos conhecimentos e direitos de proteção já 
existentes.

Alteração 182
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação ou antes da candidatura apresentada 
que precedeu a adesão à ação e ii) 
identificados pelos participantes conforme 
estabelecido no artigo 42.º e iii) 
necessários para executar a ação indireta 
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ou para utilizar os resultados da ação 
indireta;

Or. en

Justificação

Estas alterações foram propostas pelos coordenadores do programa DESCA.

Alteração 183
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação ou da candidatura apresentada antes 
da adesão à ação e ii) identificados pelos 
participantes conforme estabelecido no 
artigo 42.º e iii) necessários para executar 
a ação indireta ou para utilizar os 
resultados da ação indireta;

Or. en

Alteração 184
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4) «Conhecimentos preexistentes»,  
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 

4) «Conhecimentos preexistentes»,  
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
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forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) necessários para pôr em prática 
a ação indireta ou para aplicar os 
resultados da ação indireta e iii)
identificados pelos participantes conforme 
estabelecido no artigo 42.º;

Or. de

Justificação

Os critérios que são introduzidos provaram ser necessários no decurso do atual 
Programa-Quadro.

Alteração 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º, e 
necessários para executar a ação indireta 
ou para utilizar os resultados da ação 
indireta;

Or. en

Alteração 186
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação, ii) necessários para executar a ação 
indireta ou para utilizar os resultados da 
ação indireta e iii) identificados pelos 
participantes conforme estabelecido no 
artigo 42.º;

Or. en

Alteração 187
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
recursos materiais como protótipos, assim 
como quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

Or. en

Alteração 188
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) "Acesso necessário":
(a) no contexto da execução da ação,
o acesso é necessário se, sem garantia de 
direitos de acesso, for impossível efetuar 
as tarefas atribuídas à parte recetora ou 
se as mesmas forem adiadas de forma 
significativa ou exigirem recursos 
financeiros e humanos adicionais.
(b) no contexto do aproveitamento dos 
próprios resultados,
o acesso é necessário se, sem garantia de 
direitos de acesso, for impossível, do 
ponto de vista técnico ou legal, a 
utilização dos próprios resultados.

Or. en

Justificação

Estas alterações foram propostas pelos coordenadores do programa DESCA.

Alteração 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) "Desenvolvimento experimental", a 
aquisição, combinação, conceção e 
utilização de conhecimentos e técnicas 
científicas, tecnológicas, comerciais e 
outras relevantes já existentes para efeitos 
de elaboração de planos e dispositivos ou 
a conceção de produtos, processos ou 
serviços novos, alterados ou melhorados. 
Podem incluir atividades como 
prototipagem, produção experimental, 
ensaio, demonstração, ações-piloto e 
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replicação no mercado;

Or. en

Justificação

Dada a necessidade de definir aqui uma diferença no financiamento, essa diferença deveria 
basear-se numa definição coerente inspirada num conceito reconhecido de distinção das 
atividades de investigação das atividades próximas do mercado. A definição de 
«desenvolvimento experimental» estabelecida no atual «Enquadramento Comunitário dos 
Auxílios Estatais à Investigação e Desenvolvimento e à Inovação» (2006/C 323/01) parece 
ser a mais adequada.

Alteração 190
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) "Convite à apresentação de 
propostas", um comunicado em que se 
convidam os interessados a apresentar 
propostas de investigação.

Or. en

Alteração 191
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) "Acesso necessário": no contexto 
da execução da ação, o acesso é 
necessário se, sem garantia de direitos de 
acesso aos resultados ou aos 
conhecimentos preexistentes, for 
impossível efetuar as tarefas atribuídas ao
recetor ou se as mesmas forem adiadas de 
forma significativa ou exigirem recursos 
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financeiros e humanos adicionais; no 
contexto da exploração dos resultados, o 
acesso é necessário se, sem garantia de 
direitos de acesso aos resultados ou aos 
conhecimentos preexistentes, for 
impossível, do ponto de vista técnico ou 
legal, explorar os resultados.

Or. en

Justificação

"Necessário", convém convém definir este termo, uma vez que é a necessidade de resultados 
e/ou conhecimentos preexistentes que justifica os pedidos de direitos de acesso por parte dos 
participantes.

Alteração 192
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) "Consórcio", grupo de participantes 
que acordam trabalhar em conjunto para 
apresentar uma proposta e, 
eventualmente, trabalhar numa ação. Um 
consórcio é constituído por um 
coordenador e parceiros de ação.

Or. en

Alteração 193
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Ação de coordenação e apoio», uma 
ação que consiste principalmente em 
medidas de acompanhamento, tais como 

(6) «Ação de coordenação e apoio», uma 
ação que consiste principalmente em 
medidas de acompanhamento, tais como 
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difusão, sensibilização e comunicação, 
ligação em rede, serviços de coordenação 
ou de apoio, diálogos sobre políticas e 
estudos e exercícios de aprendizagem 
mútua, incluindo estudos de conceção para 
novas infraestruturas;

difusão, sensibilização e comunicação, 
ligação em rede, serviços de coordenação 
ou de apoio, participação em atividades de 
normalização, diálogos sobre políticas e 
estudos e exercícios de aprendizagem 
mútua, incluindo estudos de conceção para 
novas infraestruturas;

Or. en

Justificação

Deve-se incentivar os participantes a aplicar os resultados da investigação nas atividades de 
normalização e vice-versa. A normalização desempenha um papel importante na difusão dos
resultados da investigação.

Alteração 194
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) "Coordenador", lidera e representa 
o consórcio e a proposta/projeto, servindo 
de ponto de contacto com a Comissão.

Or. en

Alteração 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Difusão», a divulgação pública dos 
resultados por qualquer meio adequado 
(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo a 
publicação em qualquer suporte;

(7) «Difusão», a divulgação pública dos 
resultados por qualquer meio adequado 
(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo a 
publicação em qualquer suporte, artigos 
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que apresentem os resultados da 
investigação como artigos científicos em 
revistas com análises interpares;

Or. en

Justificação

A publicação dos resultados da investigação é parte fundamental do método científico. Se 
estes resultados descreverem experiências ou cálculos, é necessário que forneçam 
pormenores suficientes de modo a que um investigador independente possa repetir a 
experiência ou o cálculo para comprovar os resultados.

Alteração 196
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Difusão», a divulgação pública dos 
resultados por qualquer meio adequado 
(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo a 
publicação em qualquer suporte;

(7) «Difusão», a divulgação pública dos 
resultados por qualquer meio adequado 
(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo 
trabalho publicado em qualquer suporte;

Or. en

Justificação

Os termos "descrevem, analisem e interpretem as investigações" restringem, em todos os 
casos, o conceito e o conteúdo de uma publicação. A expressão "trabalho publicado" permite 
incluir outras formas possíveis de publicação e não limita desnecessariamente o seu âmbito.

Alteração 197
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Difusão», a divulgação pública dos 
resultados por qualquer meio adequado 

(7) «Difusão», a divulgação pública dos 
resultados por qualquer meio adequado 
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(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo a 
publicação em qualquer suporte;

(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo 
publicações em qualquer suporte;

Or. en

Alteração 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) "Desenvolvimento experimental", a 
aquisição, combinação, conceção e 
utilização de conhecimentos e técnicas 
científicas, tecnológicas, comerciais e 
outras relevantes já existentes para efeitos 
da elaboração de planos e dispositivos ou 
a conceção de produtos, processos ou 
serviços novos, alterados ou melhorados. 
Estes podem igualmente incluir, por 
exemplo, outras atividades destinadas à 
definição teórica, planeamento e 
informação sobre novos produtos, 
processos e serviços. As atividades podem 
incluir a produção de projetos, desenhos, 
planos e outra documentação, desde que 
não se destinem a utilização comercial. O 
desenvolvimento de protótipos 
comercialmente utilizáveis e de projetos-
piloto está também incluído quando o 
protótipo é necessariamente o produto 
comercial final e quando a sua produção 
é demasiado onerosa para ser utilizado 
apenas para efeitos de demonstração e de 
validação. No caso de uma utilização 
comercial subsequente de projetos de 
demonstração ou de projetos-piloto, 
quaisquer receitas geradas por esse uso 
devem ser deduzidas dos custos elegíveis. 
A produção experimental e o ensaio de 
produtos, processos e serviços são 
igualmente elegíveis, desde que estes não 
possam ser utilizados ou transformados 
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para serem utilizados em aplicações 
industriais ou comerciais. O 
desenvolvimento experimental não inclui 
alterações de rotina ou periódicas 
introduzidas nos produtos, nas linhas de 
produção, nos processos de 
transformação, nos serviços existentes e 
outras operações em curso, mesmo que 
tais alterações sejam suscetíveis de 
representar melhoramentos.

Or. en

Justificação

Definição que é extraída do Enquadramento Comunitário dos Auxílios Estatais à 
Investigação e Desenvolvimento e à Inovação. 

Alteração 199
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) "Exploração dos resultados", o 
aproveitamento direto e indireto dos 
resultados para outras atividades de 
investigação ou para o desenvolvimento, 
fabrico e comercialização de um produto 
ou de um procedimento ou o 
desenvolvimento ou prestação de um 
serviço, independentemente das atividades 
às quais a ação indireta está associada.

Or. de

Justificação

É necessário definir a exploração dos resultados de modo a atribuir-lhe uma especial 
relevância ao abrigo do novo conceito de inovação introduzido pelo Horizonte 2020.
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Alteração 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Condições equitativas e razoáveis», 
termos financeiros e outros termos que 
tenham em conta as circunstâncias 
específicas do pedido de acesso, por 
exemplo, o valor real ou potencial dos 
novos conhecimentos ou dos 
conhecimentos preexistentes aos quais é 
solicitado o acesso e/ou o âmbito, a 
duração ou quaisquer outras 
características da utilização prevista;

Or. en

Justificação

A expressão "equitativas e razoáveis" (compensação/condições) é utilizada no Regulamento, 
no entanto, não se refere exclusivamente ao acesso. A presente proposta de alteração não 
deve ser tendenciosa e deve manter a formulação sugerida.

Alteração 201
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) "Condições equitativas e 
razoáveis", condições adequadas, 
inclusive em termos financeiros, que 
tenham em conta as circunstâncias 
específicas do pedido de acesso, que 
podem ser determinadas pelo valor real 
ou potencial dos resultados ou dos 
conhecimentos preexistentes aos quais é 
solicitado o acesso e/ou o âmbito, a 
duração ou outras características da 
exploração prevista;
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Or. en

(Referência à alteração 20; PE489.632v01-00)

Alteração 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Exploração», a utilização direta ou 
indireta dos resultados noutras atividades 
de investigação para além das abrangidas 
pela ação indireta em causa ou para 
desenvolver, criar e comercializar um 
produto ou processo, ou ainda para criar 
e prestar um serviço;

Or. en

Alteração 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Explorar/exploração», a utilização 
direta dos resultados ara desenvolver, 
criar e comercializar um produto ou 
processo, ou ainda para criar e prestar 
um serviço;

Or. en

Alteração 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) «Condições equitativas e razoáveis», 
termos, incluindo condições a título 
gratuito, que tenham em conta as 
circunstâncias específicas do pedido de 
acesso e/ou o âmbito, a duração ou 
quaisquer outras características da 
utilização prevista;

Or. en

Alteração 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

(10) «Entidade jurídica», qualquer pessoa 
singular ou coletiva constituída nos termos 
do direito nacional, do direito da União ou 
do direito internacional, dotada de 
personalidade jurídica e que pode, agindo 
em seu próprio nome, exercer direitos e 
estar sujeita a obrigações.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa simplificar a definição de pessoa coletiva e acabar com quaisquer 
dúvidas quanto à possibilidade de uma pessoa singular ser igualmente considerada uma 
pessoa coletiva no âmbito do Horizonte 2020. A definição proposta está em total consonância 
com a definição que é utilizada nas regras de participação do QF7.
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Alteração 206
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação, universidade ou 
organização da sociedade civil, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

Or. en

Alteração 207
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações; entre estas encontram-se as 
organizações sem fins lucrativos e da 
sociedade civil;

Or. en
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Alteração 208
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação, universidade ou 
organização da sociedade civil, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa salientar o papel desempenhado pelas organizações da sociedade civil na 
IDI e facilitar a comunicação entre a ciência e a sociedade.

Alteração 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade ou 
outras instituições de investigação e 
inovação, abrangendo qualquer pessoa 
singular ou coletiva constituída nos termos 
do direito nacional, do direito da União ou 
do direito internacional, dotada de 
personalidade jurídica e que pode, agindo 
em seu próprio nome, exercer direitos e 
estar sujeita a obrigações.

Or. en
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Alteração 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
centro de investigação ou universidade, 
abrangendo qualquer pessoa singular ou 
coletiva constituída nos termos do direito 
nacional, do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a 
obrigações.

(10) «Entidade jurídica», uma empresa, 
organização da sociedade civil, centro de 
investigação ou universidade, abrangendo 
qualquer pessoa singular ou coletiva 
constituída nos termos do direito nacional, 
do direito da União ou do direito 
internacional, dotada de personalidade 
jurídica e que pode, agindo em seu próprio 
nome, exercer direitos e estar sujeita a
obrigações.

Or. en

Alteração 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) "Entidade jurídica sem fins 
lucrativos", entidade jurídica que, por lei, 
não tem fins lucrativos e/ou que tem a 
obrigação jurídica ou estatutária de não 
distribuir lucros e/ou que é reconhecida 
como tal pelas autoridades nacionais, 
internacionais ou da União;

Or. en

Alteração 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos, informações, objetos e 
outros resultados tangíveis, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual como os direitos de 
autor, os direitos relativos a desenhos ou 
modelos, os direitos de patente, a proteção 
das variedades vegetais ou formas 
semelhantes de proteção; mas excluindo 
os dados, conhecimentos e informações 
gerados por um participante em relação a 
uma ação específica mas que não se 
inserem nos objetivos dessa mesma ação e 
não são necessários para pôr em prática o 
projeto em concreto ou explorar os 
resultados obtidos.

Or. en

Justificação

A definição do termo "resultados" também deve abranger os resultados tangíveis.

Alteração 213
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos, informações, objetos e 
outros resultados tangíveis, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
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associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual; para efeitos do 
presente regulamento, as publicações não 
são consideradas resultados;

Or. en

Alteração 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma e 
natureza, que possam ou não ser 
protegidos, que sejam gerados pela ação, 
bem como os respetivos direitos conexos, 
incluindo direitos de propriedade 
intelectual como os direitos de autor, os 
direitos relativos a desenhos ou modelos, 
os direitos de patente, a proteção das 
variedades vegetais ou formas 
semelhantes de proteção;

Or. en

Alteração 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 

(15) «Resultados», quaisquer objetos e 
outros resultados tangíveis, dados, 
conhecimentos, informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
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ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos que 
lhes estão associados, incluindo os direitos 
de propriedade intelectual.

Or. en

Justificação

Inclusão dos resultados tangíveis na definição para evitar incerteza jurídica. Esta 
reformulação visa igualmente clarificar o significado de "direitos associados". Estas
alterações foram propostas pelos coordenadores do programa DESCA.

Alteração 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos, informações, objetos e 
outros resultados tangíveis, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

Or. en

Justificação

A melhoria da definição de "resultados" é bem-vinda. A definição de resultados não deve 
excluir as publicações científicas, tentar limitar o seu âmbito e natureza ou restringir a sua 
competência ao "resultado direto do financiamento do Horizonte 2020". Uma publicação 
científica tem por base investigações passadas, publicações antigas e resultados de outras 
experiências e projetos e não pode divulgar conhecimentos que sejam apenas resultado direto 
de um financiamento específico (Horizonte 2020).

Alteração 217
Luigi Berlinguer
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos, informações e publicações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

Or. en

Alteração 218
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

(15) «Resultados», quaisquer resultados 
intangíveis ou tangíveis da ação, tais 
como dados, conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma e 
natureza, que possam ou não ser 
protegidos, que sejam gerados pela ação, 
bem como os respetivos direitos conexos, 
incluindo direitos de propriedade 
intelectual;

Or. en

Alteração 219
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma e 
natureza, que possam ou não ser 
protegidos, que sejam gerados pela ação, 
incluindo direitos de propriedade 
intelectual;

Or. en

Alteração 220
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual;

«Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos, informações, objetos e 
outros resultados tangíveis, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual.

Or. en

(Referência à alteração 23; PE489.632v01-00)

Justificação

Uma clarificação tanto positiva como negativa dos resultados ameaça criar uma 
sobreposição entre as duas definições. Deste modo, evita-se uma confusão jurídica 

desnecessária.

Alteração 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) "Práticas contabilísticas 
habituais", os princípios e as convenções 
de contabilidade que são habitual e 
comprovadamente postos em prática pelo 
participante com o objetivo de participar 
em programas públicos de investigação e 
inovação a nível nacional e regional 
semelhantes ao Horizonte 2020;

Or. en

Alteração 222
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Uso», a utilização direta ou 
indireta dos resultados noutras atividades 
de investigação para além das abrangidas 
pela ação indireta em causa ou a 
exploração para, entre outras coisas, 
desenvolver, criar e comercializar um 
produto ou processo, ou ainda para criar 
e prestar um serviço;

Or. en

Justificação

Estas alterações foram propostas pelos coordenadores do programa DESCA.

Alteração 223
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) "PME", Micro, pequenas e médias 
empresas, na aceção da Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas1;
__________________
1 JO L 124 de 20.05.2003, p. 36. 

Or. en

Alteração 224
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) "Acesso livre sustentável", fundos 
disponibilizados pelas subvenções do 
Horizonte 2020 ou outros modelos 
financeiros ou empresariais que cobrem o 
custo total da publicação na Internet de 
artigos científicos que descrevem, 
interpretam ou analisam dados, 
conhecimentos ou informações geradas  
ao abrigo de investigações financiadas 
pelo Horizonte 2020, reconhecendo 
igualmente que o próprio prestígio das 
publicações de investigações pode servir, 
por vezes, de atestados de excelência e que 
os participantes em projetos financiados 
pelo Horizonte 2020 não devem ser 
prejudicados por serem obrigados a 
publicar em formatos cuja qualidade é 
tida como inferior.

Or. en
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Alteração 225
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 17–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) "Excelência", uma avaliação de 
qualidade que se refere a uma instalação 
de investigação utilizada por pessoal 
científico e de investigação bem treinado e 
que garante que se encontra a melhor 
solução prática para o objetivo de 
investigação e que se obtém a quantidade 
máxima de novas informações com custos 
mínimos.

Or. pl

Justificação

O conceito de "excelência" pode ser entendido duma forma subjetiva; portanto, devem ser 
dadas orientações específicas ao perito que efetua a avaliação.

Alteração 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente regulamento, 
uma entidade que não goze de 
personalidade jurídica ao abrigo do direito 
nacional aplicável é equiparada a uma 
entidade jurídica desde que sejam 
respeitadas as condições estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro].

3. Para efeitos do presente regulamento, 
uma entidade que não goze de 
personalidade jurídica ao abrigo do direito 
nacional aplicável é equiparada a uma 
entidade jurídica desde que sejam 
respeitadas as condições estabelecidas no 
artigo 114.º, n.º 2, alínea a), do
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro] e no artigo 
174.º-A das suas normas de execução.

Or. it
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Justificação

No que se refere ao conceito de personalidade jurídica, atendendo aos diferentes contextos 
jurídicos que caracterizam os Estados-Membros e à necessidade de clarificar o âmbito de 
aplicação do artigo 2.º, n.º 3, e evitar quaisquer problemas de interpretação, é oportuno 
introduzir uma referência explícita ao artigo 114.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento 
Financeiro e ao artigo 174.º-A das suas normas de execução.

Alteração 227
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para os efeitos do n.º 10, as regras 
simplificadas aplicam-se às autoridades 
públicas no que se refere à entidade 
jurídica.

Or. en

Alteração 228
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As definições da OCDE quanto ao 
nível de preparação tecnológica 
(Technological Readiness Level - TRL) 
serão tidas em conta aquando da 
classificação das atividades de 
investigação tecnológica, de 
desenvolvimento de produtos e de 
experimentação.

Or. en
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Alteração 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos, decisões ou contratos de 
execução, os dados, conhecimentos e 
informações comunicados como 
confidenciais no âmbito de uma ação 
devem ser mantidos confidenciais, 
tomando em devida consideração as regras 
em matéria de proteção de informações 
classificadas.

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos, decisões ou contratos de 
execução, os dados, conhecimentos e 
informações comunicados como 
confidenciais no âmbito de uma ação 
devem ser mantidos confidenciais pelas 
instituições e pelos organismos, bem como 
pelos participantes na ação, tomando em 
devida consideração as regras em matéria 
de proteção de informações classificadas.

Or. en

Alteração 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos, decisões ou contratos de
execução, os dados, conhecimentos e 
informações comunicados como 
confidenciais no âmbito de uma ação 
devem ser mantidos confidenciais, 
tomando em devida consideração as regras 
em matéria de proteção de informações 
classificadas.

Sob reserva das condições estabelecidas 
nos acordos, decisões ou contratos de 
execução, os dados, conhecimentos e 
informações comunicados como 
confidenciais no âmbito de uma ação 
devem ser mantidos confidenciais pelas 
instituições e pelos organismos da União 
Europeia, bem como pelos participantes 
na ação, tomando em devida consideração 
as regras em matéria de proteção de 
informações classificadas.

Or. en
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Alteração 231
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º e 
quando tal lhe for solicitado, a Comissão 
põe à disposição das instituições e 
organismos da UE e de qualquer Estado-
Membro ou Estado associado todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União, 
desde que sejam satisfeitas as duas 
condições seguintes:

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º e 
quando tal lhe for solicitado, a Comissão 
põe à disposição das instituições e 
organismos da UE e de qualquer Estado-
Membro ou Estado associado todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União e, 
antes de divulgar informações, a 
Comissão solicita sistematicamente um 
parecer à parte interessada, desde que 
sejam satisfeitas as duas condições 
seguintes:

Or. en

Justificação

É necessário clarificar as condições em que a divulgação de "informações úteis" ocorre uma 
vez que pode criar dificuldades em matéria de confidencialidade.

Alteração 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º e 
quando tal lhe for solicitado, a Comissão 
põe à disposição das instituições e 
organismos da UE e de qualquer Estado-
Membro ou Estado associado todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União, 
desde que sejam satisfeitas as duas 

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º e 
quando tal lhe for solicitado, a Comissão 
põe à disposição das instituições e 
organismos da UE, de qualquer Estado-
Membro ou Estado associado e dos 
cidadãos da União ou dos seus 
representantes diretamente eleitos todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
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condições seguintes: beneficiado de financiamento da União, 
desde que sejam satisfeitas as duas 
condições seguintes:

Or. en

Alteração 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A informação em causa seja relevante 
para a política pública;

(a) A informação em causa seja relevante 
para os objetivos da política pública e para 
a promoção do interesse público;

Or. en

Alteração 234
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Os participantes não tenham 
apresentado razões sólidas e suficientes 
para reter a informação em causa.

(b) Mediante notificação prévia da 
comunicação prevista pela Comissão, os
participantes não tenham apresentado 
razões sólidas e suficientes para reter a 
informação em causa.

Or. en

Justificação

A divulgação de informações pela Comissão sobre os resultados obtidos pelos participantes 
suscita não só questões de confidencialidade e de incerteza contratual, como também 
questões relacionadas com a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Os 
participantes devem, por conseguinte, dispor da oportunidade de colocarem objeções à 
divulgação de informações nos casos em que estas lhes sejam prejudiciais, no entanto, só o 
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podem fazer se forem previamente notificados.

Alteração 235
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

Em ações no âmbito da atividade 
«Sociedades Seguras» do objetivo 
específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras», a Comissão pode 
colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.

Em ações no âmbito do objetivo específico 
«Proteger a liberdade e a segurança da 
Europa e dos seus cidadãos», a Comissão 
pode colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União. As 
regras da Comissão em matéria de 
segurança devem ser incluídas na 
convenção de subvenção pertinente.

Or. en

Alteração 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Em ações no âmbito da atividade 
«Sociedades Seguras» do objetivo 
específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras», a Comissão pode 
colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.

Em ações no âmbito das atividades do 
pilar "Desafios societais", a Comissão 
pode colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.
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Or. en

Alteração 237
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

Em ações no âmbito da atividade 
«Sociedades Seguras» do objetivo 
específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras», a Comissão pode 
colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.

Em ações no âmbito da atividade 
«Sociedades Seguras» do objetivo 
específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras» e da atividade 
"Saúde, alterações demográficas e 
bem-estar" ao abrigo do pilar "Desafios 
societais", a Comissão pode colocar à 
disposição das instituições e organismos da 
UE ou das autoridades nacionais dos 
Estados-Membros todas as informações 
úteis na sua posse relativas aos resultados 
de um participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União.

Or. en

Justificação

As questões de segurança pública, política pública e saúde pública constituem exceções 
legítimas e justificam as derrogações à proteção da propriedade intelectual.

Alteração 238
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

Em ações no âmbito da atividade 
«Sociedades Seguras» do objetivo 
específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras», a Comissão pode 
colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 

Em ações no âmbito da atividade 
"Sociedades Seguras" do objetivo 
específico "Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras" e da atividade 
"Saúde, alterações demográficas e bem-
estar" da vertente "Desafios societais", a 
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nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.

Comissão pode colocar à disposição das 
instituições e organismos da UE ou das 
autoridades nacionais dos Estados-
Membros todas as informações úteis na sua 
posse relativas aos resultados de um 
participante que tenha beneficiado de 
financiamento da União.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa facilitar que os resultados das investigações no quadro da atividade 
"Saúde, alterações demográficas e bem-estar", financiadas com fundos europeus, sejam 
utilizados por organismos da União ou autoridades nacionais dos Estados-Membros para a 
definição das suas ações ou políticas.

Alteração 239
Antonio Cancian

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

Texto da Comissão Alteração

Em ações no âmbito da atividade 
«Sociedades Seguras» do objetivo 
específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras», a Comissão pode 
colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.

Em ações no âmbito da atividade 
«Sociedades Seguras» do objetivo 
específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras», a Comissão pode 
colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis de que dispõem relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.

Or. en

Alteração 240
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão Europeia coloca à 
disposição dos potenciais participantes 
um manual informativo com os detalhes 
sobre o processo de seleção. Além do peso 
dos critérios de seleção, este manual 
apresenta as principais causas para o 
incumprimento das candidaturas, 
nomeadamente por parte das PME, e 
formas de evitar estes erros. Na medida do 
possível, estas informações são desde já 
disponibilizadas aquando da publicação 
do primeiro programa de trabalho e 
devem ser expandidas consoante a 
experiência adquirida pela Comissão. A 
Comissão deve, dentro do orçamento 
correspondente e na medida do possível, 
publicar este manual em todas as línguas 
oficiais. De qualquer modo, os Estados-
Membros asseguram que as PME possam 
dispor de um exemplar gratuito do 
manual na respetiva língua oficial.

Or. de

Alteração 241
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A prestação de informações ao abrigo do 
n.º 1 não pode ser considerada como 
transferindo para o destinatário quaisquer 
direitos ou obrigações da Comissão ou dos 
participantes. No entanto, o destinatário 
deve tratar essas informações como 
confidenciais, a menos que as mesmas se 
tornem públicas, sejam disponibilizadas 
publicamente pelos participantes ou 
tenham sido comunicadas à Comissão sem 
restrições de confidencialidade. As regras 

2. A Comissão assegura que:
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da Comissão em matéria de segurança são
aplicáveis no que respeita a informações 
classificadas.

(a) a prestação de informações ao abrigo 
do n.º 1 não pode ser considerada como 
transferindo para o destinatário quaisquer 
direitos ou obrigações da Comissão ou dos 
participantes,

(b) o destinatário deve tratar essas 
informações como confidenciais, a menos 
que as mesmas se tornem públicas, sejam 
disponibilizadas publicamente pelos 
participantes ou tenham sido comunicadas 
à Comissão sem restrições de 
confidencialidade e que
(c) as regras da Comissão em matéria de 
segurança são aplicáveis no que respeita a 
informações classificadas.

Or. en

Justificação

Uma vez que a Comissão disponibiliza as informações, é sua tarefa assegurar que essas 
informações não transferem quais direitos e que o destinatário as trata como confidenciais.

Alteração 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.°-A
Orientações e informações para eventuais 

participantes
1. A Comissão assegura que são 
disponibilizadas a todos os potenciais 
participantes orientações e informações 
suficientes, a par da publicação do 
primeiro programa de trabalho anual 
relativo ao Horizonte 2020.
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2. Os documentos que se seguem são 
elaborados em estreita cooperação com 
todas as partes interessadas pertinentes e 
aprovados pela Comissão através de atos 
de execução em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 2:
a) as regras que definem a apresentação, 
avaliação, seleção e concessão;
b) um modelo padronizado de convenção 
de subvenção;
c) regras para a auditoria de certificação.
3. São, além disso, elaboradas e 
devidamente difundidas pela Comissão as 
seguintes orientações e informações em 
cooperação com todas as partes 
interessadas pertinentes:
a) uma nota informativa sobre os projetos 
de proposta, que inclui informações 
detalhadas acerca do processo de 
avaliação e seleção;
b) uma nota informativa para os 
beneficiários;
c) um guia sobre questões financeiras;
d) um guia sobre direitos de propriedade 
intelectual (DPI);
e) uma lista de controlo para o acordo de 
consórcio.
4. As disposições que a Comissão adapta 
nos documentos supramencionados, no 
que se refere à interpretação das regras 
estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regulamento Financeiro] e no 
presente regulamento, mantêm-se válidas 
durante todo o período de vigência do 
programa.

Or. en

Alteração 243
Romana Jordan
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As atividades próximas do mercado 
são essencialmente financiadas por 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 244
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para calcular a dimensão de uma 
empresa, o participante numa ação é 
definido exclusivamente como a pessoa 
singular ou a personalidade jurídica, sem 
contemplar a empresa mãe, as filiais ou a 
participação estrangeira.

Or. de

Justificação

Este novo número visa facilitar a candidatura a subvenções.

Alteração 245
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho relevante pode 
restringir, na totalidade ou em parte, a 

2. O programa de trabalho relevante 
restringe e exclui, na totalidade ou em 
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participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de entidades jurídicas 
estabelecidas em países terceiros, quando 
as condições da participação de entidades 
jurídicas dos Estados-Membros nos 
programas de investigação e inovação do 
país terceiro são consideradas prejudiciais 
para os interesses da União.

parte, a participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020:

Or. en

Alteração 246
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho relevante pode 
restringir, na totalidade ou em parte, a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de entidades jurídicas 
estabelecidas em países terceiros, quando 
as condições da participação de entidades 
jurídicas dos Estados-Membros nos 
programas de investigação e inovação do 
país terceiro são consideradas prejudiciais 
para os interesses da União.

2. O programa de trabalho relevante pode 
restringir, na totalidade ou em parte, a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de entidades jurídicas 
estabelecidas em países terceiros, quando 
as condições da participação de entidades 
jurídicas dos Estados-Membros nos 
programas de investigação e inovação do 
país terceiro são consideradas prejudiciais 
para os interesses da União. O artigo 6.º-A 
(novo) estabelece regras adicionais 
relativamente à limitação do acesso ao 
Horizonte 2020 por parte de determinadas 
entidades jurídicas em países terceiros ou 
países associados.

Or. en

Alteração 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – ponto A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(a) entidades jurídicas (incluindo 
quaisquer entidades afiliadas) cuja 
participação, tendo em conta os objetivos 
que perseguem, o local de 
estabelecimento, a natureza ou a 
localização das suas atividades, forçaria a 
União Europeia a reconhecer a  sua 
legitimidade ou a prestar ajuda ou 
assistência para manter uma situação 
gerada por uma violação grave do direito 
internacional (incluindo o direito 
humanitário internacional), sempre que 
esta violação for estabelecida por uma 
resolução do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas ou um por um acórdão ou 
parecer do Tribunal Internacional de 
Justiça;

Or. en

Alteração 248
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) empresa estabelecida num país 
terceiro que se promova a si própria como 
centro financeiro offshore ou que não 
tenha impostos meramente nominais, que 
não pratique um intercâmbio efetivo de 
informações com as autoridades fiscais 
estrangeiras, que enferme de uma falta de 
transparência em termos das disposições 
legislativas, judiciais ou administrativas, 
ou que não exija uma presença local 
substantiva;

Or. en
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Alteração 249
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) entidades jurídicas estabelecidas em 
países terceiros, quando as condições da 
participação de entidades jurídicas dos 
Estados-Membros nos programas de 
investigação e inovação do país terceiro 
são consideradas prejudiciais para os 
interesses da União.

Or. en

Alteração 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O programa de trabalho ou plano de 
trabalho relevante pode excluir entidades 
que não possam prestar garantias de 
segurança satisfatórias, incluindo no que 
diz respeito à habilitação de segurança do 
pessoal, quando justificado por razões de 
segurança.

3. O programa de trabalho ou plano de 
trabalho relevante pode excluir entidades 
que não possam prestar garantias de 
segurança ou de proteção da propriedade 
intelectual satisfatórias, incluindo no que 
diz respeito à habilitação de segurança do 
pessoal, quando justificado por razões de 
segurança.

Or. ro

Alteração 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um agrupamento europeu de 
cooperação territorial (AECT) ou outra 
entidade jurídica estabelecida ao abrigo 
da legislação de um dos países 
participantes pode participar na ação 
desde que a mesma seja empreendida 
pelas autoridades e organismos públicos 
de pelo menos dois países participantes e 
que as condições definidas tanto no 
presente regulamento como quaisquer 
outras estipuladas no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho 
correspondente tenham sido cumpridas.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1082/2006, o AECT pode levar a cabo 
outras ações específicas em matéria de cooperação territorial entre os seus membros para 
efeitos do objetivo a que se refere artigo 1.º, n.º 2, com ou sem participação financeira da 
Comunidade. De acordo com a proposta da Comissão para alterar o Regulamento (CE) n.º 
1082/2006, "o AECT pode levar a cabo outras ações específicas em matéria de cooperação 
territorial entre os seus membros para efeitos do objetivo a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º, 
com ou sem participação financeira da Comunidade."

Alteração 252
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A participação de entidades jurídicas 
estabelecidas em países terceiros no 
programa-quadro Horizonte 2020 ou em 
determinadas partes do mesmo deve ser 
submetida ao princípio de reciprocidade, 
segundo o qual as entidades jurídicas 
estabelecidas na UE podem participar nos 
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programas de investigação e de inovação 
iniciados por aqueles países.

Or. fr

Alteração 253
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A
Restrições de acesso ao Horizonte 2020 

para determinadas entidades jurídicas nos 
países terceiros e em determinados países 

associados
A participação e cooperação com 
entidades jurídicas em países terceiros ou 
países associados envolvidos em conflitos 
militares ou territoriais, ou quando 
existem suspeitas devidamente fundadas 
de violações dos direitos humanos ou do 
direito humanitário internacional, deve 
ser restringida. A participação destas 
entidades ou países associados é 
unicamente autorizada se se cumprirem 
os seguintes critérios:
(a) a entidade do país terceiro e do país 
associado apresentam, antes de obterem 
financiamento e de darem início às ações 
indiretas, um relatório no qual 
especificam como os fundos e outras 
medidas ao abrigo do Horizonte 2020 não 
contribuem e são, além disso, distintas das 
atividades especificadas no número 
anterior. A Comissão disponibiliza 
diretrizes relativamente ao conteúdo e 
metodologia deste relatório;
(b) o financiamento não é atribuído e as 
ações indiretas não têm início até a 
Comissão aprovar o relatório e as 
respetivas conclusões. Se for considerado 
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necessário, a Comissão poderá levar a 
cabo a sua própria investigação ou 
solicitar uma auditoria a um terceiro;
(c) na sequência da conclusão das ações 
indiretas ou numa base semestral com os 
países associados, a Comissão deve 
apresentar uma auditoria que avalia se os 
fundos e as medidas de apoio foram 
devidamente geridos;
(d) as publicações que resultam das 
disposições do presente artigo devem ser 
disponibilizadas ao público.

Or. en

Alteração 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Devem participar na ação, no mínimo, 
três entidades jurídicas;

(a) Devem participar na ação, no mínimo, 
duas entidades jurídicas;

Or. en

Alteração 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cada uma das três entidades deve estar 
estabelecida num Estado-Membro ou 
Estado associado;

(b) Cada uma das duas entidades deve 
estar estabelecida num Estado-Membro ou 
Estado associado;

Or. en
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Alteração 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Duas das três entidades não podem 
estar estabelecidas no mesmo Estado-
Membro ou Estado associado e

(c) Não estão estabelecidas no mesmo 
Estado-Membro ou Estado associado e

Or. en

Alteração 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As três entidades jurídicas devem ser 
independentes entre si na aceção do 
artigo 7.º.

(d) As entidades jurídicas devem ser 
independentes entre si na aceção do 
artigo 7.º.

Or. en

Alteração 258
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa de 
trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa de 
trabalho ou plano de trabalho, 
nomeadamente quando a componente 
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jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

geográfica e cultural de determinadas 
investigações no âmbito das ciências 
sociais e humanas forem de particular 
interesse para entidades de um Estado-
Membro ou país associado e não para 
outros, a condição mínima é a participação 
de uma entidade jurídica estabelecida num 
Estado-Membro ou Estado associado.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa sensibilizar a Comissão ou o organismo de financiamento pertinente para 
a necessidade de ter em conta a componente geográfica e cultural na elaboração do 
programa de trabalho ou plano de trabalho, de molde a que a participação de uma entidade 
jurídica seja uma condição mínima.

Alteração 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa de 
trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 
jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
no domínio da produção agrícola 
primária, das ações de cofinanciamento de 
programa e em casos justificados previstos 
no programa de trabalho ou plano de 
trabalho, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica 
estabelecida num Estado-Membro ou 
Estado associado.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que as regiões diferem em termos de tipo de solo, clima e infraestruturas 
agrícolas, é possível que muitos dos projetos agrícolas se tornem pertinentes apenas se forem 
adaptados ao nível regional. Por exemplo, se surgir uma peste numa determinada zona, a 
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mesma tem de desenvolver medidas para a combater. No entanto, a erradicação da peste 
poderá assumir uma importância transfronteiriça uma vez que pequenos projetos de 
investigação inovadores podem impedir o alastramento da peste pelo continente.  Por 
conseguinte, é necessário que o setor agrícola seja elegível para a presente derrogação.

Alteração 260
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa de 
trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 
jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
no domínio da produção agrícola 
primária, das ações de cofinanciamento de 
programa e em casos justificados previstos 
no programa de trabalho ou plano de 
trabalho, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica 
estabelecida num Estado-Membro ou 
Estado associado.

Or. en

Alteração 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa de 
trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
no domínio da produção agrícola e do 
desenvolvimento rural, das ações de 
cofinanciamento de programa e em casos 
justificados previstos no programa de 
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jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 
jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

Or. en

Alteração 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa de 
trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 
jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
no domínio da produção agrícola 
primária, das ações de cofinanciamento de 
programa e em casos justificados previstos 
no programa de trabalho ou plano de 
trabalho, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica 
estabelecida num Estado-Membro ou 
Estado associado.

Or. en

Alteração 263
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa de 

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
no domínio da produção agrícola 
primária, das ações de cofinanciamento de 
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trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 
jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

programa e em casos justificados previstos 
no programa de trabalho ou plano de 
trabalho, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica 
estabelecida num Estado-Membro ou 
Estado associado.

Or. en

Alteração 264
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa de 
trabalho ou plano de trabalho, a condição 
mínima é a participação de uma entidade 
jurídica estabelecida num Estado-Membro 
ou Estado associado.

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
instrumento em favor das PME, das ações 
no domínio da produção agrícola 
primária, das ações de cofinanciamento de 
programa e em casos justificados previstos 
no programa de trabalho ou plano de 
trabalho, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica 
estabelecida num Estado-Membro ou 
Estado associado.

Or. en

Alteração 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação ao n.º 1, um AECT, 
na aceção do artigo 6.º, pode candidatar-
se a uma operação na qualidade de 
beneficiário único.
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Or. en

Justificação

A proposta de regulamento da Comissão relativamente às disposições específicas do FEDER 
para o objetivo de cooperação territorial considera que "um AECT ou outra entidade jurídica 
estabelecida ao abrigo da legislação de um dos países participantes pode candidatar-se a 
uma operação na qualidade beneficiário único desde que a mesma seja organizada pelas 
autoridades e organismos públicos de pelo menos dois países participantes, no caso da 
cooperação transfronteiriça e transnacional, e pelo menos três países participantes, no caso 
da cooperação inter-regional."

Alteração 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
um projeto coordenado por um 
agrupamento europeu de cooperação 
territorial, a condição mínima é a 
participação de duas entidades jurídicas 
estabelecidas em dois Estados-Membros 
ou países associados distintos.  

Or. en

Justificação

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.
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Alteração 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os programas de trabalho e planos de 
trabalho podem estabelecer condições 
adicionais em função de requisitos de 
políticas específicas ou da natureza e 
objetivos da ação, incluindo 
designadamente condições relativas ao 
número de participantes, ao tipo de 
participantes e ao local de estabelecimento.

5. Se necessário e plenamente justificado, 
os programas de trabalho e planos de 
trabalho podem estabelecer condições 
adicionais em função de requisitos de 
políticas específicas ou da natureza e 
objetivos da ação, incluindo 
designadamente condições relativas ao 
número de participantes, ao tipo de 
participantes e ao local de estabelecimento.

Or. en

Justificação

O Horizonte 2020 deve aplicar regras gerais que são introduzidas pelas regras de 
participação. Quaisquer regras e condições adicionais devem ser excecionais e aplicadas 
apenas em casos plenamente justificados quando for estritamente necessário.

Alteração 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Deve ser introduzida flexibilidade 
nas condições de participação para:
- favorecer atividades que valorizem 
oportunidades em setores com ciclos de 
investigação e inovação curtos;
- facilitar a participação das PME e
- simplificar os procedimentos das 
atividades diretamente associadas a 
resultados de investigação financiada.
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Or. en

Alteração 269
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A participação seja considerada 
essencial para a execução da ação pela 
Comissão ou pelo organismo de 
financiamento relevante;

(a) A participação seja considerada 
essencial para a execução da ação pela 
Comissão ou pelo organismo de 
financiamento relevante, após consulta do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. fr

Alteração 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O financiamento esteja previsto num 
acordo científico e tecnológico bilateral ou 
em qualquer outro convénio celebrado 
entre a União e a organização internacional 
ou, no caso de entidades estabelecidas num 
país terceiro, o país de estabelecimento da 
entidade jurídica em causa.

(b) O financiamento esteja previsto num 
acordo científico e tecnológico bilateral ou 
em qualquer outro convénio celebrado 
entre a União e a organização internacional 
ou, no caso de entidades estabelecidas num 
país terceiro, o país de estabelecimento da 
entidade jurídica em causa. O presente 
acordo deve assegurar a igualdade de 
tratamento de todos os Estados-Membros 
independentemente da sua condição de 
membro da organização internacional.

Or. en
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Alteração 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O cumprimento das condições 
referidas no n.º 1 devem ser alvo de um 
controlo rigoroso da Comissão.

Or. en

Alteração 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo de outros casos previstos no 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro] e no 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Delegado], não são 
publicados convites à apresentação de 
propostas para ações de coordenação e 
apoio e para ações de cofinanciamento de 
programa a realizar por entidades jurídicas 
identificadas nos programas de trabalho, se 
a ação não estiver abrangida pelo âmbito
de um convite à apresentação de propostas.

Sem prejuízo de outros casos previstos no 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro] e no 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Delegado], não são 
publicados convites à apresentação de 
propostas para ações de coordenação e 
apoio e para ações de cofinanciamento de 
programa a realizar por entidades jurídicas 
identificadas nos programas de trabalho, se 
a ação não estiver abrangida pelo âmbito 
de um convite à apresentação de propostas.
Os convites à apresentação de propostas 
podem assumir todas as formas, incluindo 
convites abertos, que são necessários para 
assegurar o nível de flexibilidade imposto 
pela diversidade dos setores da 
investigação e inovação e das respetivas 
atividades, desde projetos a longo prazo a 
atividades que favoreçam oportunidades a 
curto prazo. 

Or. en
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Alteração 273
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Todos os convites à apresentação de 
propostas no âmbito da investigação sobre 
segurança devem ser submetidos a uma 
avaliação ex-ante do impacto ético e 
societal. Os convites que suscitarem 
grandes preocupações quanto ao impacto 
ético e/ou societal devem ser alvo de um 
reforço do escrutínio e do controlo.

Or. en

Alteração 274
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O número de ações financiadas ao 
abrigo de um convite à apresentação de 
propostas deve ser determinado por 
critérios de excelência.

Or. en

Alteração 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Poder-se-á aplicar um procedimento de 
avaliação simplificado em duas fases, se 
tal for especificado no programa de 
trabalho, desde que isso não implique um 
prolongamento global do período de 
avaliação.

Or. en

Alteração 276
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades jurídicas que beneficiam de 
financiamento da União celebram uma 
convenção de subvenção com a União ou 
com o organismo de financiamento 
relevante. A referida convenção de 
subvenção deve incluir a descrição do 
trabalho a realizar por esses participantes e 
pelas entidades jurídicas participantes dos 
países terceiros em causa.

2. As entidades jurídicas que beneficiam de 
financiamento da União celebram uma 
convenção de subvenção com a União ou 
com o organismo de financiamento 
relevante. A referida convenção de 
subvenção deve incluir a descrição do 
trabalho a realizar por esses participantes e 
pelas entidades jurídicas participantes dos 
países terceiros em causa assim como as 
condições-quadro nomeadamente no que 
se refere aos direitos de acesso, à 
exploração e à difusão.

Or. en

Justificação

É necessário prever a possibilidade de se indicarem as condições-quadro para as ações 
levadas a cabo com base nos convites conjuntos com países terceiros, nomeadamente no que 
se refere aos direitos de propriedade intelectual.

Alteração 277
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-A
Período de apresentação de propostas

A redução dos períodos para selecionar as 
candidaturas bem-sucedidas constitui 
uma prioridade. No entanto, consoante a 
natureza de um convite específico, os 
seguintes aspetos devem ser tidos em 
devida conta:
(a) mecanismos claros e transparentes 
para lançar convites sobre temas 
específicos que assegurarão a igualdade 
de condições, assim como a inclusão e o 
aumento da participação. Tal deve, 
sempre que possível, ser coerente nos 
programas e temáticas;
(b) um aviso razoavelmente prévio de 
futuros convites poderá permitir que 
potenciais participantes formem 
consórcios proponentes antes do anúncio 
do convite à apresentação de propostas, o 
que resulta, por conseguinte, em 
candidaturas com mais qualidade;
(c) manter um período de tempo razoável 
entre a publicação de um convite pode 
repercutir-se em candidaturas com mais 
qualidade e numa maior igualdade de 
condições entre os participantes com 
diferentes graus de experiência 
administrativa, experiência em 
participação em programas fundados pela 
União, fluência em diferentes línguas, 
níveis distintos de conhecimentos da 
língua inglesa e
- os prazos para o convite à apresentação 
de propostas devem ser agendados tendo 
em conta todo o âmbito dos convites da 
União e o calendário académico e 
empresarial dos potenciais participantes.
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Or. en

Alteração 278
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-A
Sinergias com os fundos de coesão

A fim de criar sinergias e promover a 
eficácia mediante o recurso aos fundos da 
política de coesão para efeitos de 
investigação, devem ser estabelecidas 
regras comuns de participação. Deve-se 
criar um conjunto único de regras e um 
balcão único para todos os fundos da 
União para a investigação, incluindo a 
utilização do mesmo código de 
identificação e portal do participante para 
todos os convites e projetos da União.

Or. en

Alteração 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração 
e difusão dos resultados.

1. As propostas devem avaliar se as 
dimensões investigação e inovação 
responsáveis contempladas no artigo 
14.º-A do Regulamento 2011/0809 que 
estabelece o Horizonte 2020 - Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020), são pertinentes e se devem 
ser tidas em conta.
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Or. en

Justificação

A presente alteração faz referência à alteração 12 de Cristina Gutiérrez-Cortines relativa ao 
projeto de relatório de María Teresa Riera Madurell sobre o Programa-Quadro Horizonte 
2020, no qual se propõe um novo artigo 14.º-A sobre investigação responsável.

Alteração 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração e 
difusão dos resultados.

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração 
dos resultados, sempre que a exploração 
for prevista ou exigida enquanto parte do 
convite, assim como um plano de difusão, 
incluindo um plano de gestão de dados e 
de partilha dos resultados.

Or. en

Alteração 281
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração e 
difusão dos resultados.

1. As propostas devem incluir um projeto 
de plano de exploração e difusão dos 
resultados. Quando adequado, o programa 
de trabalho ou o plano de trabalho devem 
mencionar explicitamente que não é 
necessário qualquer projeto de plano.

Or. en
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Justificação

Os planos de exploração e difusão devem ser sempre apresentados exceto em casos 
excecionais.

Alteração 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração e 
difusão dos resultados.

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração e 
difusão dos resultados, incluindo um 
plano para gestão e partilha de dados.

Or. en

Alteração 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando adequado, por exemplo, se 
se prever a receção de um elevado volume 
de candidaturas, a Comissão pode decidir 
recorrer a um procedimento de 
candidatura em duas fases, desde que a 
avaliação seja efetuada de forma 
aprofundada na primeira fase (objetivos, 
abordagem científica, competências dos 
participantes, valor acrescentado da 
colaboração científica e orçamento 
global) e não implique um alargamento 
concreto do prazo decorrente até à 
assinatura do contrato e dos períodos de 
subvenções;

Or. en
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Alteração 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Qualquer proposta de investigação 
com potencial para desenvolver uma nova 
tecnologia médica (por exemplo, 
medicamentos, vacinas ou meios de 
diagnóstico médicos) deve incluir um 
projeto de plano que especifique a 
estratégia de modo a assegurar um acesso 
o mais imediato e alargado possível a esta 
tecnologia, sempre que a falta de acesso à 
mesma ameace a proteção da saúde 
pública.

Or. en

Justificação

O acesso a medicamentos, a vacinas e a outras tecnologias médicas é um aspeto fundamental 
de sistemas de saúde eficazes e do acesso à saúde. Tal como já foi documentado por diversos 
relatórios da OMS, o recurso a estratégias de acesso o mais cedo possível durante o processo 
de I&D pode contribuir, mais tarde, para um sistema de cuidados de saúde eficaz. Fontes da 
OMS: Relatório da Comissão de Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde 
Pública. (2006); "R&D to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening Global 
Financing and Coordination (2012)"

Alteração 285
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. As propostas devem avaliar a forma 
como as dimensões investigação e 
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inovação responsáveis, contempladas no 
artigo 14.º-A do Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Horizonte 2020], são pertinentes 
e tidas em conta.

Or. en

Alteração 286
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de financiamento de 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas devem incluir, 
conforme adequado, informações sobre as 
medidas de autorização e controlo que 
serão adotadas pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros, bem 
como informações pormenorizadas sobre 
as aprovações éticas que serão 
apresentadas. No que diz respeito à 
derivação de células estaminais 
embrionárias humanas, as instituições, 
organizações e investigadores estão 
sujeitos a autorização e controlo rigorosos, 
de acordo com o estabelecido no quadro 
jurídico dos Estados-Membros em causa.

2. Os pedidos de financiamento de 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas devem incluir, 
conforme adequado, informações sobre as 
medidas de controlo que serão adotadas 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, bem como informações 
pormenorizadas sobre as aprovações éticas 
que serão apresentadas. No que diz respeito 
à derivação de células estaminais 
embrionárias humanas, as instituições, 
organizações e investigadores estão 
sujeitos a controlo rigorosos, de acordo 
com o estabelecido no quadro jurídico dos 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de financiamento de 2. Os pedidos de financiamento de 
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investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas devem incluir, 
conforme adequado, informações sobre as 
medidas de autorização e controlo que 
serão adotadas pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros, bem 
como informações pormenorizadas sobre 
as aprovações éticas que serão 
apresentadas. No que diz respeito à 
derivação de células estaminais 
embrionárias humanas, as instituições, 
organizações e investigadores estão 
sujeitos a autorização e controlo rigorosos, 
de acordo com o estabelecido no quadro 
jurídico dos Estados-Membros em causa.

investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas devem incluir 
informações sobre as medidas de 
autorização e controlo que serão adotadas 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, bem como informações 
pormenorizadas sobre as aprovações éticas 
que serão apresentadas, conforme 
adequado. No que diz respeito à derivação 
de células estaminais embrionárias 
humanas, as instituições, organizações e 
investigadores estão sujeitos a autorização 
e controlo rigorosos, de acordo com o 
estabelecido no quadro jurídico dos 
Estados-Membros em causa.

Or. en

Alteração 288
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de financiamento de 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas devem incluir, 
conforme adequado, informações sobre as 
medidas de autorização e controlo que 
serão adoptadas pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros, bem 
como informações pormenorizadas sobre 
as aprovações éticas que serão 
apresentadas. No que diz respeito à 
derivação de células estaminais 
embrionárias humanas, as instituições, 
organizações e investigadores estão 
sujeitos a autorização e controlo rigorosos, 
de acordo com o estabelecido no quadro 
jurídico dos Estados-Membros em causa.

2. Os pedidos de financiamento de 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas devem incluir 
informações sobre as medidas de 
autorização e controlo que serão adotadas 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, bem como informações 
pormenorizadas sobre as aprovações éticas 
que serão apresentadas. No que diz respeito 
à derivação de células estaminais 
embrionárias humanas, as instituições, 
organizações e investigadores estão 
sujeitos a autorização e controlo rigorosos, 
de acordo com o estabelecido no quadro 
jurídico dos Estados-Membros em causa.

Or. ro
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Alteração 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As propostas que contrariem princípios 
éticos ou legislação aplicável, ou que não 
satisfaçam as condições estabelecidas na 
Decisão n.º XX/XX/UE [Programa 
Específico], no programa de trabalho, no 
plano de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas podem ser 
excluídas dos processos de avaliação, 
seleção e atribuição em qualquer momento.

3. As propostas que contrariem princípios 
éticos, direitos fundamentais ou legislação 
aplicável, ou que não satisfaçam as 
condições estabelecidas na Decisão n.º 
XX/XX/UE [Programa Específico], no 
programa de trabalho, no plano de trabalho 
ou no convite à apresentação de propostas 
podem ser excluídas dos processos de 
avaliação, seleção e atribuição em qualquer 
momento.

Or. en

Alteração 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer proposta de investigação 
com potencial para desenvolver uma nova 
tecnologia médica (por exemplo, 
medicamentos, vacinas ou meios de 
diagnóstico médicos) deve incluir um 
projeto de plano que especifique a 
estratégia de modo a assegurar um acesso 
o mais imediato e alargado possível a esta 
tecnologia, sempre que a falta de acesso à 
mesma ameace a proteção da saúde 
pública.

Or. en

Justificação

O acesso a medicamentos, a vacinas e a outras tecnologias médicas é um aspeto fundamental 



AM\907542PT.doc 109/166 PE492.762v01-00

PT

de sistemas de saúde eficazes e assegura o acesso dos cidadãos à saúde, tal como já foi 
documentado em diversos relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS). O recurso a 
estratégias de acesso o mais cedo possível durante o processo de investigação e 
desenvolvimento poderá contribuir, mais tarde, para um sistema de saúde eficaz. Existem 
muitas ferramentas distintas para satisfazer esta necessidade (por exemplo, disposições 
relativas à propriedade intelectual ou os programas de acesso).

Alteração 291
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer proposta de investigação 
com potencial para desenvolver uma nova 
tecnologia médica (por exemplo, 
medicamentos, vacinas ou meios de 
diagnóstico médicos) deve incluir um 
projeto de plano que especifique a 
estratégia de modo a assegurar um acesso 
o mais imediato e alargado possível a esta 
tecnologia, sempre que a falta de acesso à 
mesma ameace a proteção da saúde 
pública.

Or. en

Alteração 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer proposta de investigação 
com potencial para desenvolver uma nova 
tecnologia médica (por exemplo, 
medicamentos, vacinas ou meios de 
diagnóstico médicos) deve incluir um 
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projeto de plano que especifique a 
estratégia de modo a assegurar um acesso 
o mais imediato e alargado possível a esta 
tecnologia, sempre que a falta de acesso à 
mesma ameace a proteção da saúde 
pública.

Or. en

Justificação

O acesso a medicamentos, a vacinas e a outras tecnologias médicas é um aspeto fundamental 
de sistemas de saúde eficazes e do acesso dos cidadãos à saúde.

Alteração 293
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se necessário, as propostas devem 
esclarecer como e em que medida é que a 
análise do sexo e do género é pertinente 
para o projeto visado e devem fazer uso de 
métodos adequados desenvolvidos através 
de investigação de vanguarda na matéria.

Or. en

Justificação

Em determinados domínios, as propostas devem especificar a pertinência da dimensão do 
género.

Alteração 294
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título
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Texto da Comissão Alteração

Exame ético Exame ético e da dimensão do género

Or. en

Justificação

Em alguns casos, as propostas devem ser alvo de um exame da dimensão do género. 

Alteração 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede sistematicamente a 
exames éticos de propostas que coloquem 
questões éticas. O referido exame verifica 
o respeito dos princípios éticos e da 
legislação na matéria e, no caso de 
trabalhos de investigação executados fora 
da União, se esses mesmos trabalhos de 
investigação teriam sido autorizados num 
Estado-Membro.

Nos casos em que a investigação é 
efetuada fora da União, a Comissão 
verifica o respeito dos princípios éticos, 
conforme adequado, e assegura que esses 
mesmos trabalhos de investigação tenham
sido autorizados num Estado-Membro.

Or. en

Alteração 296
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede sistematicamente a 
exames éticos de propostas que coloquem 
questões éticas. O referido exame verifica 
o respeito dos princípios éticos e da 
legislação na matéria e, no caso de 

A Comissão procede sistematicamente a 
exames éticos de propostas que coloquem 
questões éticas. O referido exame verifica 
o respeito dos princípios éticos e da 
legislação na matéria e, no caso de 
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trabalhos de investigação executados fora 
da União, se esses mesmos trabalhos de 
investigação teriam sido autorizados num 
Estado-Membro.

trabalhos de investigação executados fora 
da União, se esses mesmos trabalhos de 
investigação teriam sido autorizados num 
Estado-Membro. Se necessário, a 
Comissão deve igualmente proceder de 
forma sistemática a revisões da dimensão 
do género nas propostas, através de um 
modelo com uma lista de controlo, 
sobretudo quando se trata de seres 
humanos, seja na qualidade de sujeitos ou 
de utilizadores.

Or. en

Justificação

Em alguns casos, as propostas devem ser alvo de um exame da dimensão do género.

Alteração 297
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede sistematicamente a 
exames éticos de propostas que coloquem 
questões éticas. O referido exame verifica 
o respeito dos princípios éticos e da 
legislação na matéria e, no caso de 
trabalhos de investigação executados fora 
da União, se esses mesmos trabalhos de 
investigação teriam sido autorizados num 
Estado-Membro.

A Comissão procede sistematicamente a 
exames éticos de propostas que coloquem 
questões éticas. O referido exame verifica 
o respeito dos princípios éticos e da 
legislação da União na matéria e, no caso 
de trabalhos de investigação executados 
fora da União, se esses mesmos trabalhos 
de investigação teriam sido autorizados 
num Estado-Membro.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa garantir que os exames éticos sejam realizados em consonância com a 
legislação e os princípios da UE.

Alteração 338
Francisco Sosa Wagner
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante é responsável pelo 
exame do pedido. O referido exame 
abrange apenas os aspetos processuais da 
avaliação e não o mérito da proposta.

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante é responsável pelo 
exame do pedido. O referido exame 
abrange os aspetos processuais da 
avaliação e, sempre que adequado e em 
conformidade com o disposto no número 
seguinte, o mérito da proposta.

Or. es

Justificação

Esta alteração abre o caminho a uma possível apreciação do mérito das propostas 
apresentadas.

Alteração 298
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Todos os convites à apresentação de 
propostas no âmbito da investigação sobre 
segurança devem ser submetidos a uma 
avaliação ex-ante do impacto. Esta 
avaliação deve estender-se para além dos 
limites estreitos da proteção da 
privacidade e dos dados tendo em conta as 
repercussões sociais mais alargadas da 
agenda de I&D sobre segurança que serve 
de base. Os convites que suscitarem 
grandes preocupações quanto ao impacto 
ético e/ou societal devem ser alvo de um 
reforço do escrutínio e do controlo. Em 
particular, cada projeto ao abrigo do 
respetivo convite será submetido a um 
exame ético. 
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Or. en

Alteração 299
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deverá proceder a um 
exame ético da forma mais transparente 
possível perante os funcionários do 
projeto e os participantes.

Or. en

Alteração 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão deve tentar assegurar, 
sempre que possível, que o exame ético 
não cause um atraso inoportuno no 
início, continuação ou conclusão dos 
projetos.

Or. en

Alteração 301
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.°-A
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Exame da dimensão do género
A Comissão deve proceder de forma 
sistemática a um exame da dimensão do 
género nas propostas, através de um 
modelo com uma lista de controlo.

Or. en

Alteração 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O impacto deve ser ponderado face a 
todos os custos financeiros estimados do 
projeto, o qual determina a relação 
custo-impacto assim como o critério de 
adjudicação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que o Horizonte 2020 é programa de distribuição de fundos públicos, a 
relação entre o custo e o benefício de uma proposta também deve ser tido em conta ao 
classificar e selecionar as propostas para financiamento.

Alteração 303
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As propostas apresentadas são avaliadas 
com base nos seguintes critérios de 
atribuição

1. As propostas apresentadas são avaliadas 
com base em critérios de atribuição como 
os seguintes:

Or. pl
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Justificação

As alterações 4, 5, 6, 7 e 8 especificam os critérios a utilizar para definir a escala de 
avaliação uniforme para as avaliações apresentadas pelos revisores de avaliações.

Alteração 304
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Excelência; a) Excelência, com base numa avaliação 
das instalações de investigação em 
conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, 
ponto 17–A (novo);

Or. pl

Justificação

As alterações 4, 5, 6, 7 e 8 especificam os critérios a utilizar para definir a escala de 
avaliação uniforme para as avaliações apresentadas pelos revisores de avaliações.

Alteração 305
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Impacto; b) Resultados de investigação dos 
membros da equipa;

Or. pl

Justificação

As alterações 4, 5, 6, 7 e 8 especificam os critérios a utilizar para definir a escala de 
avaliação uniforme para as avaliações apresentadas pelos revisores de avaliações.
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Alteração 306
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Qualidade e eficiência da execução. c) Custos da execução.

Or. pl

Justificação

As alterações 4, 5, 6, 7 e 8 especificam os critérios a utilizar para definir a escala de 
avaliação uniforme para as avaliações apresentadas pelos revisores de avaliações.

Alteração 307
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – ponto 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Probabilidades de sucesso.

Or. pl

Justificação

As alterações 4, 5, 6, 7 e 8 especificam os critérios a utilizar para definir a escala de 
avaliação uniforme para as avaliações apresentadas pelos revisores de avaliações.

Alteração 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Sinergias com outros programas de 
financiamento público a nível nacional, 
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regional e local.

Or. en

Justificação

A fim de facilitar sinergias reais com os programas de financiamento disponibilizados pelos 
Estados-Membros e pelas regiões, é adequado, no contexto de uma especialização e 
concentração inteligentes e efetivas dos recursos, prever a possibilidade de adjudicar 
projetos também com base no potencial para criar estas mesmas sinergias.

Alteração 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada critério enumerado no n.º 1 
obterá uma pontuação de 0 a 5. É possível 
atribuir meios pontos. A pontuação reflete 
o seguinte tendo em conta os critérios em 
análise:
(a) 0 - A proposta não satisfaz o critério 
em questão ou não pode ser avaliada 
devido à ausência de informação ou a 
informações incompletas;
(b) 1 - Medíocre. O critério é tratado de 
uma forma inadequada ou há graves 
deficiências inerentes;
(c) 2 - Satisfatório. Embora a proposta 
satisfaça o critério em termos gerais, 
verificam-se deficiências significativas.
(d) 3 - Bom. A proposta satisfaz bem o 
critério, embora fossem necessárias 
melhorias;
(e) 4 - Muito bom. A proposta satisfaz 
muito bem o critério, embora sejam ainda 
possíveis algumas melhorias;
(f) 5 - Excelente. A proposta aborda 
adequadamente todos os aspetos 
relevantes do critério em causa. As 
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eventuais deficiências são insignificantes.

Or. en

Alteração 310
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os critérios de seleção e a sua 
ponderação devem ser definidos no 
programa de trabalho ou no plano de 
trabalho e a sua utilização deve ser 
adaptada às prioridades do Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 311
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O impacto deve ser ponderado face a 
todos os custos financeiros estimados do 
projeto, o qual determina a relação 
custo-impacto assim como o critério de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 312
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O único critério aplicado nas propostas 
de acções de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação é o 
critério da excelência.

Suprimido

Or. ro

Alteração 313
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O único critério aplicado nas propostas 
de ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação é o 
critério da excelência.

2. O único critério aplicado na seleção da 
equipa de investigação nas propostas de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação é o 
critério da excelência, ou seja, com base 
na avaliação do acesso dos investigadores 
a instalações de investigação modernas 
em conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, 
ponto 17–A (novo).

Or. pl

Justificação

O critério da excelência necessita de clarificação.

Alteração 314
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os critérios de seleção e adjudicação 
devem ser aplicados sem distinção de 
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género. Deve ser criado um sistema de 
incentivos para projetos que integrem a 
perspetiva do género e a igualdade do 
género. A Comissão deve estabelecer 
processos que supervisionem a execução 
da presente disposição e divulgar 
publicamente as suas conclusões.

Or. en

Alteração 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O critério do impacto deve incluir o 
âmbito potencial da difusão e 
disponibilização pública dos resultados e 
dos dados relativos à investigação, 
concedendo prioridade a projetos que 
detenham um potencial mais alargado de 
difusão e exploração dos resultados.

Or. en

Alteração 316
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Atribui-se uma maior ponderação ao 
critério do impacto nas propostas ao 
abrigo da prioridade "Liderança 
Industrial".

Or. en
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Alteração 317
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O programa de trabalho ou o plano de 
trabalho deve definir de forma mais 
pormenorizada a aplicação dos critérios de 
atribuição estabelecidos no n.º 1 e 
especificar ponderações e limiares.

3. O programa de trabalho ou o plano de 
trabalho deve definir de forma mais 
pormenorizada a aplicação dos critérios de 
atribuição estabelecidos no n.º 1 e 
especificar ponderações e limiares. O 
equilíbrio entre géneros deve, além disso, 
ser definido como um dos critérios dos 
programas de trabalho.

Or. en

Alteração 318
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O programa de trabalho ou o plano de 
trabalho deve definir de forma mais 
pormenorizada a aplicação dos critérios de 
atribuição estabelecidos no n.º 1 e 
especificar ponderações e limiares.

3. O programa de trabalho ou o plano de 
trabalho deve definir de forma mais 
pormenorizada a aplicação dos critérios de 
atribuição estabelecidos no n.º 1 e 
especificar subcritérios, ponderações e 
limiares. A avaliação deve assegurar a 
igualdade de género e a não 
discriminação.

Or. en

Alteração 319
Norbert Glante
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão aprova e publica regras 
relativas ao procedimento de 
apresentação de propostas, bem como aos 
respetivos procedimentos de avaliação, 
seleção e adjudicação, e publica guias 
para os candidatos e diretrizes para os 
avaliadores. Em especial, estabelece 
regras pormenorizadas para o 
procedimento de apresentação de 
propostas em duas fases -inclusive no 
referente ao âmbito de aplicação e à 
natureza da proposta para a primeira 
fase, bem como da proposta completa 
para a segunda fase - e as regras para o 
procedimento de avaliação em duas fases.

Or. de

Justificação

A documentação exigida deve ser definida da forma mais precisa possível nas regras de 
participação.

Alteração 320
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve elaborar um guia 
para o processo de seleção que explique a 
aplicação dos critérios de adjudicação e 
especifique as implicações das 
ponderações e limiares específicos do 
processo de seleção. Este guia deve ser 
publicado paralelamente ao primeiro 
programa de trabalho. O conteúdo do 
guia deve ser vinculativo para os serviços 
da Comissão.
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Or. en

Alteração 321
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve elaborar um guia 
do processo de seleção que explique a 
aplicação dos critérios de adjudicação e 
especifique as implicações das 
ponderações e limiares específicos do 
processo de seleção. Esse guia deve ser 
publicado paralelamente ao primeiro 
programa de trabalho.

Or. en

Alteração 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Conforme adequado, o potencial de 
uma proposta para fomentar a 
cooperação internacional em temas-chave 
como a normalização devem ser tidos em 
conta no processo de avaliação.

Or. en

Alteração 323
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A apresentação numa língua que não 
seja o inglês não deve representar uma 
desvantagem durante o processo de 
avaliação.

Or. de

Alteração 324
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. As propostas são classificadas de acordo 
com os resultados da avaliação. A seleção 
é efetuada com base nessa classificação.

4. As propostas são classificadas de acordo 
com os resultados da avaliação com base 
na escala de avaliação numérica proposta.
O mesmo tema (problema a resolver) ou 
um semelhante pode ser atribuído 
independentemente a duas equipas de 
investigação diferentes para aumentar a 
competitividade.

Or. pl

Justificação

A competitividade deve constituir um fator, tanto durante o processo de candidatura à 
subvenção como durante a execução da subvenção ou subvenções.

Alteração 325
Konrad Szymański,

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As propostas são classificadas de acordo 
com os resultados da avaliação. A seleção 

4. As propostas são classificadas de acordo 
com os resultados da avaliação. A selector 
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é efetuada com base nessa classificação. é effectuate com base nessa classificação.
Sempre que duas ou mais propostas 
estiverem em pé de igualdade com base 
nos critérios definidos nos n.ºs 1 e 2, a 
Comissão deve ter em conta, como critério 
adicional, a relação qualidade-preço.

Or. en

Alteração 326
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os convites à apresentação de 
propostas devem, antes de mais, 
implementar um procedimento de 
apresentação de propostas em duas fases, 
nos termos da disposições do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro] e as respetivas 
regras de execução.

Or. en

Alteração 327
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, verifica 
antecipadamente a capacidade financeira 
apenas no que diz respeito ao coordenador 
quando o financiamento solicitado à União 
para a ação em causa é igual ou superior a 
500 000 euros, salvo se, com base nas 
informações disponíveis, houver motivos 

5. Através de meios compatíveis com a 
legislação nacional, a Comissão, ou o 
organismo de financiamento relevante, 
verifica antecipadamente a capacidade 
financeira apenas no que diz respeito ao 
coordenador quando o financiamento 
solicitado à União para a ação em causa é 
igual ou superior a 100 000 euros, salvo se, 
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para duvidar da capacidade financeira do 
coordenador ou de outros participantes.

com base nas informações disponíveis, 
houver motivos para duvidar da capacidade 
financeira do coordenador ou de outros 
participantes. A Comissão deve fornecer 
uma ferramenta eletrónica simples e 
acessível aos candidatos para que estes 
possam verificar a sua viabilidade 
financeira.

Or. en

Justificação

A primazia da legislação nacional deve ser reconhecida e constituirá um avanço importante 
para simplificar os procedimentos para os participantes.

Alteração 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, verifica 
antecipadamente a capacidade financeira 
apenas no que diz respeito ao coordenador 
quando o financiamento solicitado à União 
para a ação em causa é igual ou superior a 
500 000 euros, salvo se, com base nas 
informações disponíveis, houver motivos 
para duvidar da capacidade financeira do 
coordenador ou de outros participantes.

5. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, verifica 
antecipadamente a capacidade financeira 
apenas no que diz respeito ao coordenador 
ou a outros participantes quando o 
financiamento solicitado à União para a 
ação em causa é igual ou superior a 
650 000 euros, tal como no Sétimo 
Programa-Quadro, salvo se, com base nas 
informações disponíveis, houver motivos 
para duvidar da capacidade financeira do 
coordenador ou de outros participantes.

Or. en

Alteração 329
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, verifica 
antecipadamente a capacidade financeira 
apenas no que diz respeito ao 
coordenador quando o financiamento 
solicitado à União para a ação em causa é 
igual ou superior a 500 000 euros, salvo se, 
com base nas informações disponíveis, 
houver motivos para duvidar da capacidade 
financeira do coordenador ou de outros 
participantes.

5. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, verifica 
antecipadamente a capacidade financeira 
quando o financiamento solicitado à União 
para o participante em causa é igual ou 
superior a 500 000 euros, salvo se, com 
base nas informações disponíveis, houver 
motivos para duvidar da capacidade 
financeira do coordenador ou de outros 
participantes.

Or. en

Justificação

O facto de se verificar a capacidade financeira do coordenador não dá qualquer indicação 
da capacidade financeira dos participantes que requisitam um montante significativo da 
contribuição. São os participantes, e não a ação do coordenador, que devem ser verificados. 

Alteração 330
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o coordenador potencial das 
PME não cumprir todos os critérios 
financeiros, o Fundo de Garantia dos 
Participantes, tal como previsto no artigo 
32.º do presente regulamento, pode cobrir 
este risco.

Or. en

Alteração 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Não é verificada a capacidade financeira 
de entidades jurídicas cuja viabilidade está 
garantida por um Estado-Membro ou 
Estado associado nem de estabelecimentos 
de ensino superior e secundário.

6. Não é verificada a capacidade financeira 
de entidades jurídicas cuja viabilidade está 
garantida por um Estado-Membro ou 
Estado associado nem de estabelecimentos 
de ensino superior e secundário. De igual 
modo, a capacidade financeira e de 
coordenação das filiais e empresas novas 
subcapitalizadas não deve ser verificada 
sempre que a sua viabilidade for 
garantida anualmente pelos seus 
acionistas.

Or. en

Alteração 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Não é verificada a capacidade financeira 
de entidades jurídicas cuja viabilidade está 
garantida por um Estado-Membro ou 
Estado associado nem de estabelecimentos 
de ensino superior e secundário.

6. Não é verificada a capacidade financeira 
de entidades jurídicas cuja viabilidade está 
garantida por um Estado-Membro ou 
Estado associado nem de estabelecimentos 
de ensino superior e secundário. De igual 
modo, a capacidade financeira e de 
coordenação das filiais e empresas novas 
subcapitalizadas não deve ser verificada 
sempre que a sua viabilidade for 
garantida anualmente pelos seus 
acionistas.

Or. en

Alteração 333
Peter Skinner
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Na fase de validação financeira do 
processo, as PME de determinados setores 
centrados mais na investigação do que na 
geração de lucros não devem comprovar o 
volume de negócios das suas operações 
verificado nos anos anteriores a fim de se 
qualificarem para o financiamento.

Or. en

Justificação

Muitas PME, sobretudo as do setor da biotecnologia, centram-se mais na investigação e no 
desenvolvimento do que na geração de lucros.

Alteração 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os convites à apresentação de 
propostas devem incluir, em princípio, um 
procedimento de apresentação de 
propostas em duas fases, nos termos da 
disposições do Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro] e as 
respetivas regras de execução.

Or. en

Alteração 335
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. A capacidade financeira pode ser
assegurada por qualquer entidade 
jurídica, cuja capacidade financeira é, por 
sua vez, verificada nos termos do artigo 
14.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, providencia um 
procedimento de avaliação de recurso aos 
proponentes que considerem que a 
avaliação da sua proposta não foi efetuada 
em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos nas presentes regras, no 
programa de trabalho ou plano de trabalho 
ou no convite à apresentação de propostas 
relevante.

1. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, providencia um 
procedimento de avaliação de recurso 
totalmente transparente aos proponentes 
que considerem que a avaliação da sua 
proposta não foi efetuada em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos nas 
presentes regras, no programa de trabalho 
ou plano de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas relevante.

Or. en

Alteração 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante é responsável pelo 
exame do pedido. O referido exame 
abrange apenas os aspetos processuais da 

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante é responsável pelo 
exame do pedido.
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avaliação e não o mérito da proposta.

Or. en

Alteração 339
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando forem reapresentados os 
projetos de subvenção no âmbito do 
“Horizonte 2020”, a Comissão 
disponibiliza - antes da avaliação - ao 
novo grupo de avaliação a candidatura do 
projeto anteriormente apresentada e o 
relatório de síntese da avaliação (RSA) 
que o acompanha. A Comissão - tendo 
devidamente em conta a evolução técnica 
e científica - assegura que não existe 
nenhuma incoerência entre as conclusões 
do velho e do novo RSA do projeto.

Or. nl

Alteração 340
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Um comité de avaliação de recurso 
composto por membros do pessoal da 
Comissão ou do pessoal do organismo de 
financiamento relevante emite um parecer 
sobre os aspetos processuais do processo 
de avaliação. O comité é presidido por um 
funcionário da Comissão, ou do organismo 
de financiamento relevante, de um serviço 
que não seja o serviço responsável pelo 

4. Um comité de avaliação de recurso 
composto por membros do pessoal da 
Comissão ou do pessoal do organismo de 
financiamento relevante emite um parecer 
sobre os aspetos processuais do processo 
de avaliação. O comité é presidido por um 
funcionário da Comissão, ou do organismo 
de financiamento relevante, de um serviço 
que não seja o serviço responsável pelo 
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convite à apresentação de propostas. O 
comité pode emitir uma das seguintes 
recomendações:

convite à apresentação de propostas; o 
comité seleciona um perito independente 
de entre os constantes da base de dados 
referida no artigo 37.º do presente 
regulamento; este perito pronuncia-se 
sobre a necessidade de apreciar o mérito 
da proposta em avaliação, embora caiba 
ao presidente tomar a decisão final. O 
comité pode emitir uma das seguintes 
recomendações:

Or. es

Alteração 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os participantes podem apresentar à 
Comissão clarificações ou interpretações 
relacionadas com a aplicação das regras 
de participação no programa Horizonte 
2020. Nestes casos, se a Comissão não 
responder num prazo de dois meses, a 
posição do participante é considerada 
aprovada.

Or. fr

Justificação

Muitos participantes queixam-se do facto de a Comissão responder tardiamente, ou não 
responder, aos pedidos de clarificação e de interpretação relacionados com a aplicação das 
regras de participação. Esta disposição permite equilibrar a relação entre a Comissão e os 
beneficiários.

Alteração 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – proémio
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Texto da Comissão Alteração

4. Um comité de avaliação de recurso 
composto por membros do pessoal da 
Comissão ou do pessoal do organismo de 
financiamento relevante emite um parecer 
sobre os aspetos processuais do processo 
de avaliação. O comité é presidido por um 
funcionário da Comissão, ou do organismo 
de financiamento relevante, de um serviço 
que não seja o serviço responsável pelo 
convite à apresentação de propostas. O 
comité pode emitir uma das seguintes 
recomendações:

4. Um comité de avaliação de recurso 
composto por membros do pessoal da 
Comissão ou do pessoal do organismo de 
financiamento relevante emite um parecer 
transparente e objetivo sobre o processo 
de avaliação. O comité é presidido por um 
funcionário da Comissão, ou do organismo 
de financiamento relevante, de um serviço 
que não seja o serviço responsável pelo 
convite à apresentação de propostas. O 
comité pode emitir uma das seguintes 
recomendações:

Or. en

Alteração 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reavaliação da proposta; (a) Reavaliação da proposta por 
avaliadores que não participaram na 
avaliação anterior;

Or. en

Alteração 343
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Com base na referida recomendação, a 
decisão é tomada pela Comissão ou pelo 
organismo de financiamento relevante e 

5. Com base na referida recomendação, a 
decisão é tomada pela Comissão ou pelo 
organismo de financiamento relevante e 
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notificada ao coordenador da proposta. notificada ao coordenador da proposta no 
prazo de 30 dias após a data em que a 
Comissão ou o referido organismo de 
financiamento receberam o pedido de 
avaliação.

Or. en

Alteração 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Com base na referida recomendação, a 
decisão é tomada pela Comissão ou pelo 
organismo de financiamento relevante e 
notificada ao coordenador da proposta.

5. Com base na referida recomendação, a 
decisão é tomada pela Comissão ou pelo 
organismo de financiamento relevante e 
notificada ao coordenador da proposta no 
prazo de 30 dias após a apresentação do 
pedido de avaliação.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma boa execução do programa e reduzir a incerteza para potenciais e 
reais participantes, é muito importante gerir o processo de reparação da forma mais eficiente 
e eficaz possível e evitar atrasos desnecessários. O prazo proposto permite tempo suficiente 
para concluir o processo de reparação.

Alteração 345
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.°-A
Recurso
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A Comissão deve prever um procedimento 
formal de apresentação de queixas para 
os participantes, o que pode incluir a 
designação de um provedor de justiça 
direcionado especialmente para os 
projetos de investigação e inovação ao 
abrigo do Horizonte 2020. A Comissão 
deve assegurar que os participantes têm 
conhecimento de todos os procedimentos 
de apresentação de queixas/recurso 
disponíveis ao publicar pormenores destes 
mesmos procedimentos em toda a 
correspondência trocada com os 
participantes ou candidatos. O 
procedimento deve ser transparente e 
tanto os resultados como o processo de 
tomada de decisões devem ser divulgados 
aos participantes.
Os participantes devem poder apresentar 
queixas relativamente a qualquer um dos 
domínios do Horizonte 2020 nos quais 
estão envolvidos. O procedimento de 
apresentação de queixas não se deve 
limitar aos aspetos processuais da 
avaliação das propostas.
A Comissão deve responder aos recursos 
mediante uma decisão preliminar no 
prazo de 30 dias após a sua receção.
Nos termos da Diretiva 2008/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2008, relativa a certos aspetos 
da mediação em matéria civil e comercial, 
e a resolução do Parlamento Europeu, de 
13 de setembro de 2011, sobre a aplicação 
da diretiva sobre mediação nos 
Estados-Membros, o seu impacto sobre a 
mediação e o seu acompanhamento pelos 
tribunais1, sempre que um recurso não 
puder ser resolvido de forma satisfatória 
através do procedimento interno e formal 
de tratamento das queixas da Comissão 
(provedor de justiça ou organismo 
equivalente), a Comissão Europeia e os 
participantes podem acordar uma 
tentativa de resolução do litígio através de 
um processo de mediação nos termos das 
regras que presidem ao procedimento do 
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centro de mediação. A Comissão e o(s) 
participante(s) estabelecem previamente o 
centro de mediação ou a Comissão aceita 
uma lista de centros de mediação.
A Comissão reservou 0,5% do orçamento 
do Horizonte 2020 para projetos que, após 
um insucesso inicial, são alvo de uma 
avaliação positiva na sequência do 
procedimento de recurso.
__________________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Alteração 346
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante devem elaborar, 
em estreita colaboração com os Estados-
Membros, modelos de convenções de 
subvenção entre a Comissão ou o 
organismo de financiamento relevante e 
os participantes nos termos do presente 
regulamento, tendo em conta as 
características do esquema de 
financiamento em causa.

Or. en

Justificação

Contrariamente ao que sucede com as regras de participação no Sétimo Programa-Quadro 
(artigo 19.º, n.º 8), a Comissão não previu expressamente, na presente proposta, a 
elaboração de um modelo de uma convenção de subvenção. Estes acordos proporcionarão 
mais certeza jurídica aos participantes, uma vez que estabelecem os termos e as obrigações 
aos quais estes estarão sujeitos no âmbito do projeto.

Alteração 347
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. O mais tardar aquando da 
publicação do convite à apresentação de 
propostas, a Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante devem 
disponibilizar a convenção de subvenção
referente à ação em causa.

Or. en

Justificação

Os participantes têm necessidade de sentir segurança relativamente às regras que aplicarão 
numa ação. Por conseguinte, os modelos de convenção devem ser utilizados na medida do 
possível. Os termos da convenção de subvenção necessitam igualmente de estar disponíveis a 
tempo para o convite à apresentação de propostas.

Alteração 348
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante celebra uma 
convenção de subvenção com os 
participantes.

1. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante celebra uma 
convenção de subvenção com os 
participantes. A Comissão elabora, em 
estreita consulta com os 
Estados-Membros, um modelo de acordo 
nos termos do presente regulamento.

Or. de

Alteração 349
Norbert Glante
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante assegura que o 
período entre o prazo para a apresentação 
de propostas e a assinatura da convenção 
de subvenção ou da decisão de subvenção 
não ultrapassa os seis meses. Este prazo 
pode ser prorrogado em circunstâncias
excecionais devidamente justificadas. 
Juntamente com o aviso de receção das 
propostas de projetos, a Comissão deve 
anunciar um calendário indicativo das 
principais etapas do procedimento até à 
assinatura do acordo.

Or. de

Justificação

A pressão temporal aumentará para ambas as partes na sequência da redução necessária do 
período da subvenção, destinada a tornar o programa mais atrativo. Graças a um 
calendário, os participantes podem preparar-se atempadamente para as diferentes fases. 
Além disso, o calendário contribuirá para aumentar a transparência do procedimento.

Alteração 350
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A convenção de subvenção estabelece os 
direitos e as obrigações dos participantes, 
da Comissão e dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação.

2. A convenção de subvenção estabelece os 
direitos e as obrigações dos participantes, 
da Comissão e dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação.
Está, além disso, em conformidade com o 
presente regulamento e as disposições do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [do 
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Regulamento Financeiro] e do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [do 
Regulamento Delegado]. 

Or. en

Alteração 351
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A convenção de subvenção estabelece os 
direitos e as obrigações dos participantes, 
da Comissão e dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação.

2. Tendo em conta e cumprindo o 
estipulado no presente regulamento, a
convenção de subvenção estabelece os 
direitos e as obrigações dos participantes, 
da Comissão e dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve assegurar que a convenção de subvenção tenha em absoluta 
consideração o presente regulamento e que nela não sejam integradas novas interpretações.

Alteração 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A convenção de subvenção estabelece os 
direitos e as obrigações dos participantes, 
da Comissão e dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 

2. A convenção de subvenção estabelece os 
direitos e as obrigações dos participantes e
da Comissão ou dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
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também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação.

também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação 
assim como o papel e as tarefas de um 
coordenador do consórcio.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que a convenção de subvenção tenha em absoluta 
consideração o presente regulamento e que nela não sejam integradas novas interpretações.

Alteração 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A convenção de subvenção estabelece os 
direitos e as obrigações dos participantes, 
da Comissão e dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação.

2. A convenção de subvenção estabelece os 
direitos e as obrigações dos participantes e
da Comissão ou dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação.

Or. en

Alteração 354
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção pode 
estabelecer direitos e obrigações dos 
participantes em matéria de direitos de 
acesso, exploração e difusão para além dos 
estabelecidos no presente regulamento.

3. Com base num requisito do programa 
de trabalho, a convenção de subvenção 
pode estabelecer direitos e obrigações dos 
participantes em matéria de direitos de 
acesso, exploração e difusão para além dos 
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estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 355
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando a investigação é efetuada 
num domínio relevante para a 
preservação da saúde pública, a 
convenção de subvenção deve incluir 
disposições que fomentem o acesso aos 
resultados por parte dos cidadãos da 
União e de países terceiros através de 
estratégias de licenciamento socialmente 
responsáveis.

Or. en

Alteração 356
Britta Thomsen,

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A convenção de subvenção reflete, 
quando adequado, os princípios gerais 
estabelecidos na Recomendação da 
Comissão relativa à Carta Europeia do 
Investigador e ao Código de Conduta para 
o Recrutamento de Investigadores.

4. A convenção de subvenção inclui, 
quando adequado, disposições que 
garantem o respeito dos princípios éticos e 
dos princípios de integridade da 
investigação, incluindo a criação de uma 
comissão ética independente e o direito da 
Comissão de proceder a uma auditoria 
ética assim como de criação uma 
comissão de integridade da investigação 
independente e o direito da Comissão de 
proceder a uma auditoria de integridade 
da investigação.
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Or. en

Alteração 357
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A convenção de subvenção reflete, 
quando adequado, os princípios gerais 
estabelecidos na Recomendação da 
Comissão relativa à Carta Europeia do 
Investigador e ao Código de Conduta para 
o Recrutamento de Investigadores.

4. A convenção de subvenção reflete, 
quando adequado, os princípios gerais 
estabelecidos na Recomendação da 
Comissão relativa à Carta Europeia do 
Investigador e ao Código de Conduta para 
o Recrutamento de Investigadores. Em 
particular, incluirá atividades que 
promovam uma representação equilibrada 
de homens e mulheres em equipas de 
investigação e assegurem uma integração 
adequada da perspetiva do género no 
conteúdo da investigação.

Or. en

Alteração 358
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A convenção de subvenção reflete, 
quando adequado, os princípios gerais 
estabelecidos na Recomendação da 
Comissão relativa à Carta Europeia do 
Investigador e ao Código de Conduta para 
o Recrutamento de Investigadores.

4. A convenção de subvenção reflete, 
quando adequado, os princípios gerais 
estabelecidos na Recomendação da 
Comissão relativa à Carta Europeia do 
Investigador e ao Código de Conduta para 
o Recrutamento de Investigadores bem 
como o princípio de igualdade de género 
estipulado no artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º XX/XX [Horizonte 2020].

Or. en
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Alteração 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão ou o organismo de 
financiamento competente devem 
assegurar que, no caso das convenções de 
subvenção que resultam de convites ao 
abrigo do instrumento a favor das PME, o 
período decorrente entre o prazo de 
apresentação de propostas, tal como 
definido nos convites à apresentação de 
propostas, e a assinatura da convenção de 
subvenção ou, se for o caso, a decisão de 
subvenção, seja abreviado para um 
período máximo de cinco meses.

Or. en

Alteração 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando a investigação é efetuada 
num domínio relevante para a 
preservação da saúde pública, a 
convenção de subvenção deve incluir 
disposições que fomentem o acesso aos 
resultados através de estratégias de 
licenciamento socialmente responsáveis.

Or. en
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Alteração 361
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A convenção de subvenção inclui, 
quando adequado, disposições que 
garantam o respeito dos princípios éticos, 
incluindo a criação de um comité de ética 
independente e o direito da Comissão de 
proceder a uma auditoria ética.

5. A convenção de subvenção inclui, 
quando adequado e em todos os projetos 
no âmbito da investigação sobre 
segurança, disposições que garantam o 
respeito dos princípios éticos, incluindo a 
criação de um comité de ética 
independente e o direito da Comissão de 
proceder a uma auditoria ética.

Or. en

Alteração 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A convenção de subvenção inclui, 
quando adequado, disposições que 
garantam o respeito dos princípios éticos, 
incluindo a criação de um comité de ética 
independente e o direito da Comissão de 
proceder a uma auditoria ética.

5. A convenção de subvenção inclui, 
quando adequado, disposições que 
garantam o respeito dos princípios éticos e 
dos direitos fundamentais, incluindo a 
criação de um comité de ética 
independente e o direito da Comissão de 
delegar uma auditoria ética independente.

Or. en

Alteração 363
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Subvenções específicas para ações 
podem fazer parte de uma convenção-
quadro de parceria em conformidade com 
as disposições do Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro] e do 
Regulamento (UE) n.º [Regulamento 
Delegado].

6. Em casos excecionais e devidamente 
justificados, subvenções específicas para 
ações podem fazer parte de uma 
convenção-quadro de parceria em 
conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro] e do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX
[Regulamento Delegado].

Or. en

Alteração 364
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.°-A
Período de concessão de subvenções

A Comissão ou o organismo de 
financiamento competente devem 
assegurar que o período decorrente entre 
o prazo de apresentação de propostas, tal 
como definido nos convites à 
apresentação de propostas, e a assinatura 
da convenção de subvenção ou, se for o 
caso, a decisão de subvenção, seja, 
enquanto regra geral, abreviado para um 
período de quatro meses, com a 
possibilidade de alargar o prazo da 
assinatura da convenção de subvenção a 
um máximo de seis meses.

Or. en

Alteração 365
Bernd Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.°-A
Se a investigação for levada a cabo num 
domínio relevante para a saúde pública, a 
convenção de subvenção incluirá 
disposições que assegurarão a promoção 
do acesso aos resultados da investigação 
para os cidadãos da e fora da União 
através de estratégias de transferência de 
tecnologias socialmente responsáveis.

Or. de

Justificação

Os resultados da investigação obtidos com a ajuda do financiamento público devem ser 
disponibilizados a todos. Por conseguinte, as regras aplicáveis à investigação europeia 
devem focar-se não só na excelência científica como na utilidade social, o que implica a 
consagração do acesso global a medicamentos essenciais para a saúde.

Alteração 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão ou o organismo de 
financiamento competente devem 
assegurar que o período decorrente entre 
o prazo de apresentação de propostas, tal 
como definido nos convites à 
apresentação de propostas, e a assinatura 
da convenção de subvenção ou, se for o 
caso, a decisão de subvenção, seja 
abreviado para um período máximo de 
seis meses. Devido à complexidade de 
determinados consórcios, os participantes 
devem poder beneficiar de um período 
mínimo de quatro meses até aceitar a 
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oferta de subvenção. Em casos 
excecionais, esse período pode ser 
prorrogado por um mês.

Or. en

Alteração 367
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.°-A
Período de concessão de subvenções

1. O período médio de concessão de 
subvenções deve ser de seis meses a partir 
da data da oferta negocial. O período total 
utilizado pela Comissão para concluir o 
seu processo interno, o que inclui a 
preparação de todas as informações e 
documentação relevantes, avaliação e 
assinatura dos acordos de subvenção, não 
deve ultrapassar os 60 dias úteis. Os 
participantes dispõem de um prazo não 
inferior a 60 dias úteis para preparar 
todas as informações e documentação 
relevantes que são exigidas.
2. Sempre que for adequado à natureza de 
qualquer convite específico, o 
procedimento de avaliação em duas fases 
deve ser tido em devida conta a fim de 
reduzir os custos inerentes à preparação 
de propostas goradas. Para os 
procedimentos em duas fases, o período 
de concessão de subvenções deve ser de 
nove meses. Sempre que se recorrer a um 
processo de duas fases, o formato de 
apresentação das propostas deve ser 
coerente e os candidatos devem dispor de 
tempo suficiente para preparar a segunda 
fase da oferta.
3. A Comissão procurará tomar decisões e 
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efetuar pedidos de informação o mais 
depressa possível. A Comissão deve evitar 
obrigar os participantes a elaborar ou a 
negociar novamente partes de uma oferta 
inicial admitida, a menos que exista um 
motivo razoável e justificado para tal.
4. Os participantes devem poder usufruir 
de tempo suficiente para preparar as 
informações e a documentação que são 
exigidas para os projetos.
5. Ao conceber os documentos de 
candidatura e ao fixar prazos, a Comissão 
deve ter em conta que as PME e os 
académicos das universidades, em 
particular, dispõem de pouca, ou 
nenhuma, capacidade específica de 
processar documentos administrativos. 
Devem-se evitar elementos repetitivos na 
candidatura, na convenção de subvenção 
ou nos documentos comprovativos. A 
Comissão deve evitar efetuar pedidos de 
informação aos participantes que já esteja 
disponível na administração, a não ser 
que seja necessário atualizá-la. Neste 
sentido, a Comissão deve aplicar o 
princípio "vez única" ("only once") 
através do qual a informação uma vez 
submetida à administração não deve ser 
solicitada por outro serviço da 
administração, isto é, as empresas não 
devem ser obrigadas a prestar novamente 
informações que as autoridades já tenham 
obtido por outras vias.
6. A Comissão deve procurar, sempre que 
possível, evitar lançar convites que exijam 
aos participantes a apresentação de 
documentos durante os períodos normais 
de férias das universidades e das 
empresas.
7. A Comissão deve ter como objetivo 
limitar a 15 dias úteis o período para 
preparar a documentação necessária após 
a conclusão de uma convenção de 
subvenção.
8. Em casos adequados, como é o das 
PME, a Comissão pode, de forma útil, ser 



PE492.762v01-00 150/166 AM\907542PT.doc

PT

autorizada a isentar os participantes da 
obrigação de apresentar parte ou todos os 
documentos comprovativos exigidos caso 
os mesmos já tenham sido submetidos 
recentemente para outro procedimentos e 
desde que os documentos relevantes 
tenham sido emitidos dentro do período de 
tempo razoável previsto e ainda sejam 
válidos. Nestes casos, o participante em 
causa pode ser convidado a fazer uma 
declaração de honra em como os 
documentos comprovativos já foram 
disponibilizados num procedimento 
anterior - a especificar - e a confirmar 
que não se registou qualquer alteração a 
esta situação.
9. A Comissão não deve ser autorizada a 
solicitar aos participantes que 
disponibilizem factos ou dados que a 
mesma pode verificar com facilidade e de 
forma gratuita através de uma base de 
dados autenticada e acessível por via 
eletrónica (por exemplo, dados de uma 
empresa).
10. A Comissão não deve estabelecer 
objetivos em relação ao nível de 
subscrição para um convite à 
apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 368
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.°-A
Período de concessão de subvenções

A Comissão ou o organismo de 
financiamento competente devem 
assegurar que o período decorrente entre 
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o prazo de apresentação de propostas, tal 
como definido nos convites à 
apresentação de propostas, e a assinatura 
da convenção de subvenção ou, se for o 
caso, a decisão de subvenção, seja 
abreviado para um período máximo de 
seis meses. Em casos excecionais, este 
período pode ser prorrogado por mais um 
mês. As repercussões tanto para a 
Comissão como para os participantes 
devem estar previstas. Por exemplo, após 
o período de seis meses, a Comissão será 
obrigada a estabelecer a convenção de 
subvenção e o participante poderá, em 
boa-fé, dar início à realização da 
investigação.

Or. en

Alteração 369
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.°-B
Período de pagamento

1. Os participantes que já concluíram o 
trabalho para o qual foram contratados 
devem ser pagos atempadamente.
2. A Comissão deve assegurar que os 
participantes recebem o dinheiro que lhes 
é devido dentro dos 30 dias necessários 
para a documentação ser submetida à 
Comissão. A Comissão deve notificar o 
coordenador do projeto e os participantes 
de quaisquer irregularidades ou de 
documentos adicionais no prazo de 2 
semanas após a informação ter sido 
enviada para a Comissão. Se esta 
notificação não for emitida, a Comissão 
deve proceder aos pagamentos dos 
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montantes.
3. A Comissão deve pôr em prática 
medidas que permitam que os 
coordenadores dos projetos distribuam os 
montantes de forma célere, equitativa e 
proporcional, nos termos da convenção de 
subvenção, e que esses mesmos montantes 
sejam distribuídos entre os parceiros 
proporcionalmente ao que lhes é devido. 
A menos que seja acordado entre todos os 
participantes, os coordenadores de projeto 
não devem negar ou fasear os 
pagamentos de pré-financiamento sem a 
aprovação do responsável pelo projeto, em 
particular no caso das PME. Estes 
esquemas devem estar claros nos acordos 
de consórcio e devem ser aprovados pelo 
responsável pelo projeto.
4. Assim que o coordenador do projeto 
receber o pagamento, a Comissão deve 
notificar os participantes do montante que 
foi pago e a data em que o pagamento teve 
lugar.
5. Se um ou mais parceiros não concluir o 
trabalho para o qual foram contratados 
ou se não tiverem apresentado ao 
coordenador do projeto ou à Comissão as 
informações e documentação exigidas, o 
coordenador do projeto não pode ser 
impedido de apresentar a documentação à 
Comissão em nome de outro(s) parceiro(s) 
e a Comissão não deve deixar de efetuar o 
pagamento a outro(s) parceiro(s).
6. Nos casos em que novos parceiros 
participem no projeto depois de a
convenção de subvenção ter sido 
negociada, o montante de financiamento 
atribuído aos parceiros originais não deve 
ser alterado a não ser que acordado entre 
estes últimos ou caso o volume de 
trabalho exigido pelos mesmos difira 
consideravelmente.
7. A Comissão deve implementar um 
processo de auditoria hierárquica que 
garantirá que os auditores dos 
beneficiários se encontram a um nível 
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aprovado e cumprem os requisitos de 
auditoria do Horizonte 2020. Tal 
permitirá evitar a necessidade de 
auditorias múltiplas, tornando o processo 
administrativo mais claro e mais fácil 
para os participantes. A Comissão deve 
abster-se de solicitar informações 
adicionais caso a auditoria já tenha sido 
apresentada.
8. A UE será obrigada a prestar 
informações sobre os pagamentos através 
da elaboração de estatísticas bianuais que 
apresentem as datas de pagamento 
correspondentes aos trabalhos concluídos. 
Os prazos de pagamento devem ser 
estipulados desde a conclusão final do 
projeto, tanto pelo coordenador do projeto 
como pelo responsável pelo mesmo (este 
período não deve ultrapassar um mês 
após a data de conclusão do projeto), até à 
disponibilização dos fundos na conta 
bancária do participante.
9. A pedido do participante, as convenções 
de subvenções devem respeitar o 
calendário académico e empresarial. Por 
exemplo, tal aplicar-se-á em particular 
aos projetos que exigem o recrutamento 
de doutorandos e que normalmente não 
estão disponíveis durante o calendário 
académico.

Or. en

Alteração 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.°-C
Comunicações

1. O processo de aprovação ética deve ser 
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transparente para os participantes e 
candidatos, sobretudo quando este 
processo é causa de atraso no arranque 
dos projetos. As informações que já 
tiverem sido apresentadas na oferta não 
necessitam de ser novamente redigidas 
para a aprovação ética. Sempre que 
possível, a Comissão deve usar todas as 
informações prestadas pelo(s) 
candidato(s) na oferta a fim de a aprovar 
e só deve solicitar nova informação 
quando provar que a mesma é 
estritamente necessária.
2. Os participantes devem poder 
comunicar diretamente com os 
responsáveis pelos projetos nos casos em 
que manifestarem repetidas inquietações 
relativamente à gestão de um projeto ou 
às ações do coordenador do projeto. Se o 
responsável do projeto estiver ausente, o 
mesmo deve assegurar que os 
participantes dispõem dos contactos dos 
respetivos representantes, que devem 
poder tomar decisões na ausência do 
responsável do projeto. Os contactos dos 
responsáveis pertinentes da Comissão são 
disponibilizados e comunicados aos 
participantes.
3. A pedido dos participantes, e para os 
preparar para futuras ofertas, a Comissão 
deve prestar informações aos candidatos 
sobre as ofertas goradas, incluindo os 
méritos e as deficiências detetadas por 
peritos independentes mencionados no 
artigo 37.º do Regulamento.

Or. en

Alteração 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode estabelecer 
um sistema eletrónico seguro para o 
intercâmbio de informações com os 
participantes. Qualquer documento 
apresentado por meio do referido sistema, 
incluindo convenções de subvenção, é 
considerado como sendo o original do 
documento quando são utilizadas a 
identificação e a senha pessoal de 
utilizador do representante do participante. 
Essa identificação constitui a assinatura do 
documento em causa.

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve estabelecer 
um sistema de candidatura eletrónico 
seguro para o intercâmbio de informações 
com os participantes, que informe os 
candidatos dos detalhes e dos prazos da 
sua candidatura num formato de fácil 
acesso. Este sistema deve notificar os 
candidatos na eventualidade de poderem 
receber uma decisão da Comissão ou do 
organismo de financiamento relevante. 
Qualquer documento apresentado por meio 
do referido sistema, incluindo convenções 
de subvenção, é considerado como sendo o 
original do documento quando são 
utilizadas a identificação e a senha pessoal 
de utilizador do representante do 
participante. Essa identificação constitui a 
assinatura do documento em causa.

Or. en

Alteração 372
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode estabelecer
um sistema eletrónico seguro para o 
intercâmbio de informações com os 
participantes.  Qualquer documento 
apresentado por meio do referido sistema, 
incluindo convenções de subvenção, é 
considerado como sendo o original do 
documento quando são utilizadas a 
identificação e a senha pessoal de 
utilizador do representante do participante. 
Essa identificação constitui a assinatura do 
documento em causa.

A Comissão estabelece um sistema 
eletrónico seguro como ponto de entrada 
único para o intercâmbio de informações 
com os participantes. Qualquer documento 
apresentado por meio do referido sistema, 
incluindo convenções de subvenção, é 
considerado como sendo o original do 
documento quando são utilizadas a 
identificação e a senha pessoal de 
utilizador do representante do participante. 
Essa identificação constitui a assinatura do 
documento em causa.
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Or. de

Justificação

Uma base de dados uniformizada, segura e gerida pela Comissão para todos os 
participantes, com o objetivo de administrar os respetivos projetos desde a fase de 
apresentação até à execução definitiva, pode contribuir decisivamente para o aumento da 
transparência e da simplificação.

Alteração 373
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode estabelecer 
um sistema eletrónico seguro para o 
intercâmbio de informações com os 
participantes. Qualquer documento 
apresentado por meio do referido sistema, 
incluindo convenções de subvenção, é 
considerado como sendo o original do 
documento quando são utilizadas a 
identificação e a senha pessoal de 
utilizador do representante do participante. 
Essa identificação constitui a assinatura do 
documento em causa.

A Comissão deve estabelecer um sistema 
eletrónico seguro para o intercâmbio de 
informações com os participantes. 
Qualquer documento apresentado por meio 
do referido sistema, incluindo convenções 
de subvenção, é considerado como sendo o 
original do documento quando são 
utilizadas a identificação e a senha pessoal 
de utilizador do representante do 
participante. Essa identificação constitui a 
assinatura do documento em causa.

Or. en

Alteração 374
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode estabelecer 
um sistema eletrónico seguro para o 
intercâmbio de informações com os 

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve estabelecer 
um sistema eletrónico seguro para o 
intercâmbio de informações com os 
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participantes. Qualquer documento 
apresentado por meio do referido sistema, 
incluindo convenções de subvenção, é 
considerado como sendo o original do 
documento quando são utilizadas a 
identificação e a senha pessoal de 
utilizador do representante do participante. 
Essa identificação constitui a assinatura do 
documento em causa.

participantes. Qualquer documento 
apresentado por meio do referido sistema, 
incluindo convenções de subvenção, é 
considerado como sendo o original do 
documento quando são utilizadas a 
identificação e a senha pessoal de 
utilizador do representante do participante. 
Essa identificação constitui a assinatura do 
documento em causa.

Or. en

Alteração 376
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se à 
sua própria dívida, sem prejuízo das 
disposições relativas ao Fundo. Os 
participantes asseguram que a Comissão ou 
o organismo de financiamento seja 
informado de qualquer ocorrência 
suscetível de afetar a execução da ação ou 
os interesses da União.

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com o presente regulamento e a 
convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira pertinente para o 
desenvolvimento técnico das atividades da 
ação de cada participante limita-se à sua 
própria dívida, sem prejuízo das 
disposições relativas ao Fundo. A 
responsabilidade financeira de cada 
participante, pertinente para a violação 
dos acordos de confidencialidade 
estipulados pela convenção de subvenção 
e/ou o acordo de consórcio, não se limita 
à própria dívida dos participantes. Os 
participantes asseguram que a Comissão ou 
o organismo de financiamento seja 
informado de qualquer ocorrência 
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suscetível de afetar a execução da ação ou 
os interesses da União.

Or. en

Justificação

A responsabilidade de cada participante numa ação não se pode limitar à própria dívida em 
caso de violação das disposições do acordo de confidencialidade pertinentes tanto no caso 
dos novos conhecimentos como dos conhecimentos preexistentes. 

Alteração 377
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se à 
sua própria dívida, sem prejuízo das 
disposições relativas ao Fundo. Os 
participantes asseguram que a Comissão ou 
o organismo de financiamento seja 
informado de qualquer ocorrência 
suscetível de afetar a execução da ação ou 
os interesses da União.

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se ao 
financiamento obtido diretamente, sem 
prejuízo das disposições relativas ao 
Fundo. Os participantes asseguram que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento seja informado de qualquer 
ocorrência suscetível de afetar a execução 
da ação ou os interesses da União.

Or. en

Justificação

É necessário que o conceito de "própria dívida" seja especificado. Tendo em conta que os 
participantes num determinado projeto têm responsabilidades comuns/múltiplas para a 
execução técnica do projeto, o conceito de "própria dívida" poderia ser alargado à dívida 
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incorrida na sequência do incumprimento das obrigações por parte de outro participante ao 
abrigo das responsabilidades técnicas comuns/múltiplas. Um participante não deve ser 
financeiramente responsabilizado pelo financiamento que não lhe foi atribuído diretamente.

Alteração 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se à 
sua própria dívida, sem prejuízo das 
disposições relativas ao Fundo. Os 
participantes asseguram que a Comissão ou 
o organismo de financiamento seja 
informado de qualquer ocorrência 
suscetível de afetar a execução da ação ou 
os interesses da União.

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se ao 
financiamento obtido diretamente, sem 
prejuízo das disposições relativas ao 
Fundo. Os participantes asseguram que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento seja informado de qualquer 
ocorrência suscetível de afetar a execução 
da ação ou os interesses da União.

Or. en

Justificação

O princípio de "dívida própria" necessita de ser clarificado. Nos projetos, os participantes 
têm responsabilidades comuns. É necessário evitar que a "própria dívida" seja alargada a 
um participante quando outro participante não cumpre como devia. Um participante nunca 
deve ser financeiramente responsabilizado pelo financiamento que não lhe foi atribuído 
diretamente.

Alteração 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se à 
sua própria dívida, sem prejuízo das 
disposições relativas ao Fundo. Os 
participantes asseguram que a Comissão ou 
o organismo de financiamento seja 
informado de qualquer ocorrência 
suscetível de afetar a execução da ação ou 
os interesses da União.

2. Os participantes não devem assumir
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se à 
sua própria dívida, sem prejuízo das 
disposições relativas ao Fundo. Os 
participantes asseguram que a Comissão ou 
o organismo de financiamento seja 
informado de qualquer ocorrência grave
suscetível de afetar a execução da ação ou 
os interesses da União.

Or. en

Alteração 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os participantes executam a ação e 
tomam todas as medidas necessárias e 
razoáveis para o efeito. Devem dispor dos 
recursos adequados, como e quando 
necessário, para a realização da ação 
Quando necessário para a execução da 
ação, podem recorrer a terceiros, incluindo 
subcontratantes, para a execução de 
determinados elementos da ação ou podem 
utilizar recursos disponibilizados por 

3. Os participantes executam a ação e 
tomam todas as medidas necessárias e 
razoáveis para o efeito. Devem dispor dos 
recursos adequados, como e quando 
necessário, para a realização da ação 
Quando necessário para a execução da 
ação, podem recorrer a terceiros, incluindo 
subcontratantes, para a execução de 
determinados elementos da ação ou podem 
utilizar recursos disponibilizados por 
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terceiros em contribuições em espécie de 
acordo com as condições estabelecidas na 
convenção de subvenção. O participante 
continua a ser o único responsável pelo 
trabalho realizado perante a Comissão ou o 
organismo de financiamento relevante e 
perante os outros participantes.

terceiros em contribuições em espécie de 
acordo com as condições estabelecidas na 
convenção de subvenção. O participante 
continua a ser o único responsável pelo 
trabalho realizado perante a Comissão ou o 
organismo de financiamento relevante e 
perante os outros participantes.

Or. en

Alteração 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A adjudicação de subcontratos para fins 
de execução de determinados elementos da 
ação está limitada aos casos previstos na 
convenção de subvenção.

4. A adjudicação de subcontratos para fins 
de execução de determinados elementos da 
ação está limitada aos casos previstos na 
convenção de subvenção exceto nos casos 
que não podem ser previstos de forma 
clara aquando da respetiva entrada em 
vigor. Deve-se solicitar uma aprovação 
prévia da Comissão; esta aprovação não 
pode ser negada sem fundamento.

Or. en

Justificação

É necessário um determinado grau de flexibilidade uma vez que a aplicação rigorosa desta 
regra poderá comprometer o resultado da ação. Durante a ação e o desenvolvimento da 
atividade de investigação, é possível que seja necessário um determinado grau de 
flexibilidade relativamente à subcontratação de algumas atividades que não estava previsto 
aquando da respetiva entrada em vigor.

Alteração 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A adjudicação de subcontratos para fins 
de execução de determinados elementos da 
ação está limitada aos casos previstos na 
convenção de subvenção.

4. A adjudicação de subcontratos para fins 
de execução de determinados elementos da 
ação está limitada aos casos previstos na 
convenção de subvenção exceto nos casos 
que não podem ser previstos de forma 
clara aquando da respetiva entrada em 
vigor. Deve-se solicitar uma aprovação 
prévia da Comissão; esta aprovação não 
pode ser negada sem fundamento.

Or. en

Alteração 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A adjudicação de subcontratos para fins 
de execução de determinados elementos da 
ação está limitada aos casos previstos na 
convenção de subvenção.

4. A adjudicação de subcontratos para fins 
de execução de determinados elementos da 
ação está limitada aos casos previstos no 
modelo de convenção de subvenção.

Or. en

Alteração 384
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os terceiros que não sejam subcontratantes 
podem executar parte do trabalho do 
participante no âmbito da ação, desde que 
o terceiro e o trabalho a executar por este 
estejam identificados na convenção de 
subvenção.

A orçamentação de um número potencial 
(não revelado) de terceiros (excluindo os
subcontratantes de projetos) que podem 
executar parte do trabalho de investigação 
exige que o seu envolvimento seja 
identificado na convenção de subvenção.
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Or. pl

Justificação

O coordenador do projeto não pode prever os requisitos de execução na totalidade, 
especialmente no que respeita aos serviços sem significado científico.

Alteração 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os participantes devem cumprir a 
legislação nacional, a regulamentação e as 
regras éticas dos países em que a ação será 
executada. Quando adequado, os 
participantes devem obter a aprovação dos 
comités de ética nacionais ou locais 
relevantes antes de iniciar a ação.

9. Os participantes devem cumprir a 
legislação nacional, a regulamentação e as 
regras éticas dos países associados e da 
União em que a ação será executada. 
Quando adequado, os participantes devem 
obter a aprovação dos comités de ética 
nacionais ou locais relevantes antes de 
iniciar a ação. As ações executadas por 
países terceiros e financiadas pela 
Comissão devem cumprir a legislação da 
União.

Or. en

Alteração 386
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os participantes devem cumprir a 
legislação nacional, a regulamentação e as 
regras éticas dos países em que a ação será 
executada. Quando adequado, os 
participantes devem obter a aprovação dos 
comités de ética nacionais ou locais 
relevantes antes de iniciar a ação.

9. Os participantes devem cumprir a 
legislação nacional, a regulamentação, as 
regras éticas e os princípios de integridade 
da investigação dos países em que a ação 
será executada. Quando adequado, os 
participantes devem obter a aprovação dos 
comités de ética nacionais ou locais 
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relevantes antes de iniciar a ação.

Or. en

Alteração 387
Luigi Berlinguer,

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros de um consórcio que 
desejem participar numa ação devem 
designar um membro entre si para atuar 
como coordenador e que é identificado na 
convenção de subvenção.

1. Os membros de um consórcio que
desejem participar numa ação devem 
designar um membro entre si para atuar 
como coordenador e que é identificado na 
convenção de subvenção.

O coordenador é o ponto de contacto 
obrigatório entre os membros do 
consórcio, representa o consórcio nas 
relações com a Comissão ou com o 
organismo de financiamento competente e 
supervisiona o cumprimento, por parte 
dos membros do consórcio, das 
obrigações decorrentes da convenção de 
subvenção.

Or. en

Alteração 388
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros de um consórcio que 
desejem participar numa acção devem 
designar um membro entre si para actuar 
como coordenador e que é identificado na 
convenção de subvenção.

1. Os membros de um consórcio que 
desejem participar numa acção devem 
designar um membro entre si para actuar 
como coordenador e que é identificado na 
convenção de subvenção.

O coordenador deve ser o principal ponto 
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de contacto entre os membros do 
consórcio, representar o consórcio nas 
suas relações com a Comissão ou com os 
organismos financeiros em questão e 
vigiar o cumprimento, pelos membros do 
consórcio, das suas obrigações de acordo 
com a convenção de subvenção.

Or. ro

Alteração 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros de um consórcio que 
participa numa ação devem celebrar um 
acordo interno (acordo de consórcio), 
exceto em casos devidamente justificados 
previstos no programa de trabalho, no 
plano de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas.

2. Os membros de um consórcio que 
participa numa ação devem celebrar um 
acordo interno que estabeleça os direitos e 
as obrigações dos membros do consórcio
(acordo de consórcio). No entanto, tal não 
deve impedir que membros do consórcio 
encetem, a título individual, um diálogo 
direto com a Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante, em particular 
quando surgem dúvidas relativamente à 
atuação do coordenador.

Or. en

Alteração 390
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão publica, juntamente com 
o convite para a apresentação de 
propostas de projetos, diretrizes 
relativamente às principais questões que 
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os participantes poderão regular nos 
respetivos acordos de consórcio. 

Or. de

Justificação

No período em curso, as diretrizes e um modelo de acordo de consórcio são já 
frequentemente utilizados e este sistema tem-se mostrado eficaz. Por conseguinte, as 
diretrizes e o modelo devem ser automaticamente introduzidos nas regras de participação ao 
abrigo do Horizonte 2020.

Alteração 391
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O consórcio pode propor a adesão ou 
eliminação de um participante em 
conformidade com as correspondentes 
disposições da convenção de subvenção, 
desde que essa alteração esteja em 
conformidade com as condições de 
participação, não afete negativamente a
execução da ação e não seja contrária ao 
princípio da igualdade de tratamento.

3. O consórcio pode propor a adesão ou 
eliminação de um participante ou alterar o 
coordenador em conformidade com as 
correspondentes disposições da convenção 
de subvenção e do acordo de consórcio, 
desde que essa alteração esteja em 
conformidade com as regras de 
participação, não afete negativamente a 
execução da ação e não seja contrária ao 
princípio da igualdade de tratamento.

Or. en


