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Alteração 577
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e, quando adequado, os 
organismos de financiamento podem 
nomear peritos independentes para a 
avaliação de propostas ou 
aconselhamento ou assistência para 
fins de:

1. A Comissão e, quando adequado, os 
organismos de financiamento criam, com 
base nos pedidos dos Estados-Membros, 
uma base de dados, sob a forma de lista, 
de peritos científicos independentes, que 
representem as disciplinas científicas 
incluídas na classificação aplicável. Os 
revisores serão selecionados a partir dessa 
lista para fins de:

Or. pl

Justificação

A parte introdutória carece de clarificação.

Alteração 578
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e, quando adequado, os 
organismos de financiamento podem 
nomear peritos independentes para a 
avaliação de propostas ou aconselhamento 
ou assistência para fins de:

1. A Comissão e, quando adequado, os 
organismos de financiamento nomeiam
peritos independentes para a avaliação de 
propostas ou aconselhamento ou 
assistência para fins de:

Or. en
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Alteração 579
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Avaliação das propostas; a) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 580
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Acompanhamento da execução das 
ações realizadas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [Programa-
-Quadro Horizonte 2020], bem como de 
programas de investigação e/ou inovação 
anteriores;

b) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 581
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Avaliação dos programas de 
investigação e inovação;

d) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Avaliação dos programas de 
investigação e inovação;

(d) Avaliação dos programas de 
investigação e inovação, através, 
nomeadamente, da realização de estudos 
comparativos com países que se distingam 
no domínio da I&D;

Or. en

Alteração 583
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Conceção da política de investigação e 
inovação da União, incluindo a preparação 
de futuros programas.

e) Desenvolvimento da política de 
investigação e inovação da União, 
incluindo a preparação de futuros 
programas.

Or. pl
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Justificação

O grupo de peritos independentes deve ser instituído de acordo com os Estados-Membros e 
sob a forma de uma base de dados com nomes ligados a determinadas disciplinas científicas.

Alteração 584
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos, incluindo o conhecimento 
de línguas, adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Tal 
contribuirá para que as propostas de 
projetos apresentadas noutras línguas que 
não o inglês também sejam avaliadas. As 
competências, experiência e 
conhecimentos dos peritos envolvidos 
deverão corresponder à matéria em 
destaque no projeto em causa. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

Or. de

Justificação

Especialmente as PME devem ter mais do que uma mera possibilidade teórica de 
apresentarem projetos em línguas que não o inglês.  De um ponto de vista meramente 
linguístico, estas candidaturas têm tido poucas possibilidades de êxito. Os peritos que 
avaliam projetos inscritos na rubrica "Liderança industrial" também devem ter experiência 
nesta matéria. O mesmo se aplica aos dois outros requisitos.

Alteração 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Ao 
nomear peritos independentes, a 
Comissão deve procurar alcançar uma 
composição equilibrada dos grupos de 
peritos em termos de diferentes 
competências, experiência e 
conhecimentos, consoante o campo de 
ação e um forte envolvimento de peritos 
oriundos do setor industrial. Nos casos em 
que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

Or. en

Justificação

Enquanto a primeira frase se refere aos critérios de escolha do perito individual, a segunda 
salienta a importância de uma composição equilibrada dos grupos de peritos. Para as 
atividades ao abrigo da "Liderança industrial" e dos "Desafios societais", seria desejável 
uma maior participação de avaliadores do setor industrial, já que o processo de avaliação 
tem atualmente uma componente muito académica. 

Alteração 586
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Ao 
nomear peritos independentes, a 
Comissão deve procurar alcançar uma 
composição equilibrada dos grupos de 
peritos em termos de diferentes 
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competências, experiência e 
conhecimentos, consoante o campo de 
ação. Nos casos em que os peritos 
independentes tenham de tratar 
informações classificadas, são exigidas 
credenciais de segurança adequadas antes 
da sua nomeação.

Or. en

Alteração 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Ao 
nomear peritos independentes, a 
Comissão deve procurar alcançar uma 
composição equilibrada dos grupos de 
peritos em termos de diferentes 
competências, experiência, 
conhecimentos e género. Nos casos em 
que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

Or. en

Alteração 588
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 2. Os peritos independentes são escolhidos 
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com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Ao 
nomear peritos independentes, a 
Comissão deve procurar alcançar uma 
composição equilibrada dos grupos de 
peritos em termos de diferentes 
competências, experiência, 
conhecimentos e género, consoante o 
campo de ação. Nos casos em que os 
peritos independentes tenham de tratar 
informações classificadas, são exigidas 
credenciais de segurança adequadas antes 
da sua nomeação.

Or. en

Alteração 589
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. A seleção 
de peritos deve ter em conta a necessidade 
de assegurar uma abordagem 
multidisciplinar e refletir uma ampla 
gama de conhecimentos e de pontos de 
vista. Nos casos em que os peritos 
independentes tenham de tratar 
informações classificadas, são exigidas 
credenciais de segurança adequadas antes 
da sua nomeação.

Or. en

Alteração 590
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Ao 
escolher os peritos, a Comissão deve 
assegurar um equilíbrio entre os 
representantes das diferentes partes 
interessadas. Nos casos em que os peritos 
independentes tenham de tratar 
informações classificadas, são exigidas 
credenciais de segurança adequadas antes 
da sua nomeação.

Or. en

Justificação

Durante o 7.º PQ, foi frequente não haver nos painéis de especialistas peritos com 
antecedentes no setor industrial. Deve, portanto, reconhecer-se a necessidade de que um 
maior número de peritos participe na avaliação de propostas relativas a atividades de 
investigação, para também apoiar a competitividade industrial.

Alteração 591
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação. A 
presença equilibrada de homens e 
mulheres deve ser tida em conta aquando 
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da nomeação de peritos independentes.

Or. en

Alteração 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas, assim 
como no equilíbrio entres géneros e 
proveniências geográficas. Nos casos em 
que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

Or. en

Alteração 593
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes que constam 
da lista a que se refere o n.º 1 são 
escolhidos com base nas competências, 
experiência e conhecimentos adequados à 
execução das tarefas que lhes forem 
confiadas. Nos casos em que os peritos 
independentes tenham de tratar 
informações classificadas, são exigidas 
credenciais de segurança adequadas antes 
da sua nomeação.
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Or. pl

Justificação

O grupo de peritos independentes deve ser instituído de acordo com os Estados-Membros e 
sob a forma de uma base de dados com nomes ligados a determinadas disciplinas científicas.

Alteração 594
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 
indivíduos e em convites dirigidos às 
organizações relevantes, como agências 
nacionais de investigação, instituições de 
investigação, organizações de 
normalização ou empresas com vista ao 
estabelecimento de uma base de dados de 
candidatos.

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base nas disciplinas 
científicas que constam nos formulários
de candidatura dirigidos às organizações 
relevantes, como agências nacionais de 
investigação, instituições de investigação, 
organizações de normalização ou empresas 
com vista ao estabelecimento de uma base 
de dados de candidatos.

Or. pl

Justificação

O grupo de peritos independentes deve ser instituído de acordo com os Estados-Membros e 
sob a forma de uma base de dados com nomes ligados a determinadas disciplinas científicas.

Alteração 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 
indivíduos e em convites dirigidos às 

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 
indivíduos e em convites dirigidos às 
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organizações relevantes, como agências 
nacionais de investigação, instituições de 
investigação, organizações de 
normalização ou empresas com vista ao 
estabelecimento de uma base de dados de 
candidatos.

organizações relevantes, como agências 
nacionais e regionais de investigação, 
instituições de investigação e tecnologia, 
organizações de normalização ou 
organizações de empresas e empresas com 
vista ao estabelecimento de uma base de 
dados de candidatos.

Or. en

Alteração 596
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 
indivíduos e em convites dirigidos às 
organizações relevantes, como agências 
nacionais de investigação, instituições de 
investigação, organizações de 
normalização ou empresas com vista ao 
estabelecimento de uma base de dados de 
candidatos.

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 
indivíduos e em convites dirigidos às 
organizações relevantes, como agências 
nacionais de investigação, instituições de 
investigação, universidades, organizações 
de normalização, organizações da 
sociedade civil ou empresas com vista ao 
estabelecimento de uma base de dados de 
candidatos.

Or. en

Alteração 597
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 

Os peritos independentes são identificados 
e selecionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas dirigidos a 



PE492.788v01-00 14/132 AM\907844PT.doc

PT

indivíduos e em convites dirigidos às 
organizações relevantes, como agências 
nacionais de investigação, instituições de 
investigação, organizações de 
normalização ou empresas com vista ao 
estabelecimento de uma base de dados de 
candidatos.

indivíduos e em convites dirigidos às 
organizações relevantes, como agências 
nacionais de investigação, instituições de 
investigação, universidades, organizações 
de normalização ou empresas com vista ao 
estabelecimento de uma base de dados de 
candidatos.

Or. es

Justificação

É imprescindível incluir as universidades ao se estabelecer uma lista de organizações 
envolvidas na seleção dos peritos.

Alteração 598
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode, se for 
considerado adequado e em casos 
devidamente justificados, selecionar 
qualquer indivíduo com as competências 
necessárias que não conste da base de 
dados.

Suprimido

Or. de

Justificação

Por razões de transparência, deve continuar a ser obrigatório que os peritos estejam 
incluídos numa base de dados comum.

Alteração 599
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode, se for 
considerado adequado e em casos 
devidamente justificados, selecionar 
qualquer indivíduo com as competências 
necessárias que não conste da base de 
dados.

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode, se for 
considerado adequado e em casos 
devidamente justificados, selecionar 
qualquer indivíduo com as competências 
necessárias que não conste da base de 
dados. A Comissão informa devidamente 
o comité de programa sobre tais casos.

Or. en

Alteração 600
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode, se for 
considerado adequado e em casos 
devidamente justificados, selecionar 
qualquer indivíduo com as competências 
necessárias que não conste da base de 
dados.

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode, em casos 
devidamente justificados e tendo em conta 
a especificidade da matéria em questão, 
selecionar qualquer perito com as 
competências necessárias que não conste 
da base de dados.

Or. es

Justificação

Desta maneira, serão limitados os casos em que a Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante possam recorrer a peritos que não constem da base de dados.

Alteração 601
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Pelo menos dois quintos dos membros de 
cada painel de avaliação para um projeto 
do Programa Quadro Horizonte 2020 -
com exceção dos projetos da competência 
do Conselho Europeu de Investigação -
serão representantes da indústria dotados 
da devida competência. Pelo menos dois 
quintos dos membros de cada painel de 
avaliação para um projeto do Programa 
Quadro Horizonte 2020 especificamente 
destinado às PME serão representantes 
das PME e um quinto representantes da 
restante indústria, em ambos os casos 
dotados da devida competência. 

Or. nl

Alteração 602
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio entre
interesses e géneros e diversidade 
geográfica quando da nomeação de peritos 
independentes. Em particular, a Comissão 
certifica-se de que nenhum interesse 
específico está representado por mais do 
que um terço dos peritos não-
governamentais. São tomadas as medidas 
adequadas para evitar que interesses 
privados e/ou comerciais se apropriem dos 
grupos de peritos.

Or. en
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Alteração 603
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio entre
interesses e géneros, bem como
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes. Em 
particular, são tomadas as medidas 
adequadas para evitar que interesses 
privados e/ou comerciais se apropriem dos 
grupos de peritos.

Or. en

Alteração 604
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes, bem 
como para garantir que nenhum grupo 
particular de interesses tenha maior 
representação do que os outros, o que 
poderá comprometer a imparcialidade do 
processo de tomada de decisões.

Or. es

Justificação

Salienta-se a importância de conseguir um equilíbrio quando da nomeação de peritos 
independentes, garantindo-se, assim, que não haja quaisquer conflitos de interesse.
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Alteração 605
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
assegurar, na medida do possível, um 
equilíbrio entre géneros e proveniências
geográficas aquando da nomeação de 
peritos independentes.

Or. en

Alteração 606
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
assegurar, na medida do possível, um 
equilíbrio entre géneros e proveniências
geográficas aquando da nomeação de 
peritos independentes.

Or. en

Justificação

Algumas das anomalias na participação dos Estados-Membros não podem ser inteiramente 
explicadas com os diferentes níveis de excelência, pelo que também pode haver um problema 
de "lobbying" durante o processo de avaliação das propostas.  Independentemente de o 
problema ser ou não real, o facto é que os investigadores assim o interpretam e, por isso, 
interessa garantir que não haja qualquer sombra de dúvida quanto ao processo de avaliação. 
A solução mais adequada consistiria em garantir uma correta distribuição geográfica dos 
avaliadores.



AM\907844PT.doc 19/132 PE492.788v01-00

PT

Alteração 607
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
assegurar, na medida do possível, um 
equilíbrio entre géneros e proveniências
geográficas aquando da nomeação de 
peritos independentes.

Or. en

Alteração 608
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio entre homens 
e mulheres e diversidade geográfica 
aquando da nomeação de peritos 
independentes.

Or. en

Alteração 609
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
garantir um equilíbrio razoável entre os 
géneros aquando da nomeação de peritos 
independentes.
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Or. en

Justificação

Tal como no 7.º PQ, o equilíbrio entre homens e mulheres no que se refere aos avaliadores é 
um objetivo fundamental que corresponde ao artigo 15.º do Regulamento Horizonte 2020. 
Por outro lado, o equilíbrio geográfico não é um princípio fundamental que o Horizonte 2020 
tenha de respeitar.

Alteração 610
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros, 
equilíbrio entre os Estados-Membros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

Or. ro

Alteração 611
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

São tomadas as medidas adequadas para 
procurar obter um equilíbrio de géneros e 
diversidade geográfica quando da 
nomeação de peritos independentes.

São tomadas as medidas adequadas para 
garantir um equilíbrio entre os géneros e 
diversidade geográfica aquando da 
nomeação de peritos independentes.

Or. en

Alteração 612
Marisa Matias
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve envidar todos 
os esforços para assegurar que os peritos 
não se vejam confrontado com situações de 
conflito de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual lhes é solicitado que 
se pronunciem.

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve envidar todos 
os esforços para assegurar que os peritos 
não se vejam confrontado com situações de 
conflito de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual lhes é solicitado que 
se pronunciem, começando pela 
publicação da respetiva declaração 
completa de atividades profissionais e 
interesses financeiros. As partes 
interessadas ou pessoas que se encontrem 
perante conflitos de interesses são 
proibidas de participar "a título pessoal".

Or. en

Alteração 613
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve envidar todos 
os esforços para assegurar que os peritos 
não se vejam confrontado com situações de 
conflito de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual lhes é solicitado que 
se pronunciem.

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve envidar todos 
os esforços para assegurar que os peritos 
não se vejam confrontado com situações de 
conflito de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual lhes é solicitado que 
se pronunciem, incluindo a publicação da 
respetiva declaração completa de 
atividades profissionais e interesses 
financeiros. As partes interessadas ou 
pessoas que se encontrem perante 
conflitos de interesses são proibidas de 
participar "a título pessoal".

Or. en
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Alteração 614
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve envidar todos 
os esforços para assegurar que os peritos 
não se vejam confrontado com situações de 
conflito de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual lhes é solicitado que 
se pronunciem.

3. A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante deve envidar todos 
os esforços para assegurar que os peritos 
não se vejam confrontado com situações de 
conflito de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual lhes é solicitado que 
se pronunciem; uma maneira de eliminar 
este risco é  publicar uma declaração 
completa de atividade profissional e 
interesses financeiros.

Or. es

Justificação

É necessário, neste âmbito, proporcionar informações que justifiquem as decisões adotadas 
pela Comissão ou pelo organismo de financiamento, de maneira a eliminar qualquer 
possibilidade de haver conflitos de interesses.

Alteração 615
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A nomeação dos peritos pode assumir a 
forma de uma nomeação-quadro válida 
durante toda a vigência do Programa-
-Quadro Horizonte 2020 com atribuição de 
tarefas específicas.

4. A nomeação dos peritos deverá ocorrer, 
o mais tardar, até final de 2013 e pode 
assumir a forma de uma nomeação-quadro 
válida durante toda a vigência do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, com 
atribuição de tarefas específicas que 
incluam a avaliação preliminar do 
projeto, a avaliação da sua execução e 
uma avaliação final.
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Or. pl

Justificação

Dado que o Programa-Quadro Horizonte 2020 terá início em 1 de janeiro de 2014, o grupo 
de peritos independentes responsável pela tomada de decisões já deverá estar em funções 
nessa data.

Alteração 616
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O nome dos peritos nomeados a título 
pessoal, que tenham assistido a Comissão 
ou os organismos de financiamento na 
execução do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX relativo ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e da Decisão 
n.º XX/XX/UE [Programa Específico], é 
publicado pelo menos uma vez por ano no 
sítio Internet da Comissão ou do organismo 
de financiamento. Os nomes dos peritos 
são coligidos, tratados e publicados de 
acordo com o disposto no Regulamento 
(CE) n.º 45/2001.

5. O nome dos peritos independentes –
juntamente com respetivas disciplinas 
científicas – que tenham assistido a 
Comissão ou os organismos de 
financiamento na execução do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX relativo ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e da 
Decisão n.º XX/XX/UE [Programa 
Específico], é publicado na sequência da 
sua nomeação no período anterior ao 
início do Programa-Quadro Horizonte 
2020, sendo as listas ulteriormente objeto 
de atualização, pelo menos, uma vez por 
ano no sítio Internet da Comissão ou do 
organismo de financiamento. Os nomes 
dos peritos são coligidos, tratados e 
publicados de acordo com o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

Or. pl

Justificação

Há uma ligação clara entre o estabelecimento de uma lista de peritos atualizada de forma 
séria e deliberada e a transparência no processo de atribuição de subvenções no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 617
Norbert Glante
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não 
pode ser determinada, esses participantes
detêm a propriedade conjunta dos 
resultados. Os comproprietários devem 
celebrar um acordo relativo à atribuição 
dessa propriedade conjunta e às condições 
do seu exercício, no respeito das suas 
obrigações assumidas ao abrigo da 
convenção de subvenção.

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e esses 
resultados conjuntos não podem ser 
divididos para efeitos de candidatura à 
correspondente proteção de patente ou a 
outros direitos de propriedade intelectual, 
ou para efeitos de aquisição ou 
manutenção dos mesmos, os participantes 
podem decidir atribuir direitos de 
propriedade em relação aos resultados 
gerados por um dos participantes ou deter
a propriedade conjunta dos mesmos. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

Or. de

Justificação

As regras de participação devem contemplar os casos em que os resultados não possam ser 
divididos e os participantes sejam comproprietários.

Alteração 618
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e não 
seja possível separar essa invenção, 
desenho ou obra conjunta para efeitos de 
candidatura à respetiva proteção de 
patente ou a outros direitos de 
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acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

propriedade intelectual, ou para efeitos de 
aquisição e/ou manutenção dos mesmos, 
podem decidir atribuir a propriedade 
desses resultados a um dos participantes 
ou deter a propriedade conjunta dos 
mesmos. Em caso de propriedade 
conjunta, os comproprietários devem 
celebrar um acordo relativo à atribuição 
dessa propriedade conjunta e às condições 
do seu exercício, no respeito das suas 
obrigações assumidas ao abrigo da 
convenção de subvenção.

Or. en

Justificação

No interesse da clarificação, deve especificar-se que os participantes também têm a opção de 
atribuir os resultados conjuntos a um participante.

Alteração 619
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada ou quando não seja 
possível separar esse resultado conjunto 
para efeitos de aquisição e/ou 
manutenção da respetiva proteção de 
patente ou outros direitos de propriedade 
intelectual, esses participantes detêm a 
propriedade conjunta dos mesmos. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

Or. en
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Alteração 620
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada ou quando não seja 
possível separar essa invenção, desenho 
ou obra conjunta para efeitos de 
candidatura à respetiva proteção de 
patente ou a outros direitos de 
propriedade intelectual, ou para efeitos de 
aquisição e/ou manutenção dos mesmos, 
esses participantes detêm a propriedade 
conjunta dos mesmos. Os comproprietários 
devem celebrar um acordo relativo à 
atribuição dessa propriedade conjunta e às 
condições do seu exercício, no respeito das 
suas obrigações assumidas ao abrigo da 
convenção de subvenção.

Or. en

Alteração 621
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não 
pode ser determinada, esses participantes 
detêm a propriedade conjunta dos 
resultados. Os comproprietários devem 
celebrar um acordo relativo à atribuição 
dessa propriedade conjunta e às condições 

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e não 
seja possível separar essa invenção, 
desenho ou obra conjunta para efeitos de 
candidatura à respetiva proteção de 
patente ou a outros direitos de 
propriedade intelectual, ou para efeitos de 
aquisição e/ou manutenção dos mesmos, 
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do seu exercício, no respeito das suas 
obrigações assumidas ao abrigo da 
convenção de subvenção.

esses participantes detêm a propriedade 
conjunta dos mesmos. Os comproprietários 
devem celebrar um acordo relativo à 
atribuição dessa propriedade conjunta e às 
condições do seu exercício, no respeito das 
suas obrigações assumidas ao abrigo da 
convenção de subvenção.

Or. en

Alteração 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes podem 
decidir atribuir a propriedade desses 
resultados a um dos participantes ou deter 
a propriedade conjunta dos resultados. Em 
caso de propriedade conjunta, os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

Or. en

Alteração 623
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 2. Quando os participantes numa ação 
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geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

geram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e/ou às condições de
exercício da compropriedade, no respeito 
das suas obrigações assumidas ao abrigo da 
convenção de subvenção.

Or. de

Alteração 624
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

2. Quando os participantes numa ação 
estão a gerar os resultados em conjunto e a 
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo às modalidades de 
atribuição dessa propriedade conjunta e/ou
às condições do seu exercício, no respeito 
das suas obrigações assumidas ao abrigo da 
convenção de subvenção.

Or. en

Alteração 625
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário no acordo Salvo disposição em contrário no acordo 



AM\907844PT.doc 29/132 PE492.788v01-00

PT

de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de conceder 
licenças não exclusivas a terceiros para a 
exploração dos resultados detidos em 
compropriedade, sem direito de concessão 
de sublicenças, sujeito às seguintes 
condições:

de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de, a título 
gratuito e sem o consentimento prévio 
do(s) restante(s) comproprietário(s),
utilizar os conhecimentos novos detidos 
em compropriedade para fins não 
comerciais, como a investigação interna e 
ações de formação.

Or. en

Alteração 626
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de conceder 
licenças não exclusivas a terceiros para a 
exploração dos resultados detidos em 
compropriedade, sem direito de concessão 
de sublicenças, sujeito às seguintes 
condições:

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de utilizar 
os resultados detidos em compropriedade 
como bem entender, para fins de 
investigação interna sem intuitos 
comerciais, a título gratuito e não 
exclusivo, e de explorar comercialmente e 
conceder licenças não exclusivas a 
terceiros para a exploração dos resultados 
detidos em compropriedade, sem direito de 
concessão de sublicenças, sujeito às 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 627
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário no acordo Salvo disposição em contrário no acordo 
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de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de conceder 
licenças não exclusivas a terceiros para a 
exploração dos resultados detidos em 
compropriedade, sem direito de concessão 
de sublicenças, sujeito às seguintes 
condições:

de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de explorar 
os resultados detidos em compropriedade, 
incluindo o de conceder licenças não 
exclusivas a terceiros, sem direito de 
concessão de sublicenças, sujeito às 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 628
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de conceder 
licenças não exclusivas a terceiros para a 
exploração dos resultados detidos em 
compropriedade, sem direito de concessão 
de sublicenças, sujeito às seguintes 
condições:

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de conceder 
licenças não exclusivas a terceiros para a 
exploração dos resultados detidos em 
compropriedade incluindo direitos, mas 
sem direito de concessão de sublicenças, 
sujeito às seguintes condições:

Or. en

Justificação

As normas propostas para a propriedade conjunta, em especial o regime normal, com 
notificação prévia e compensação para o licenciamento não exclusivo a terceiros, criaria 
importantes obstáculos para a utilização dos direitos de propriedade intelectual detidos 
conjuntamente. A perspetiva de uma "propriedade conjunta" desencorajaria, portanto, a 
colaboração na investigação. Devem pois ser os participantes a concluir um melhor acordo, 
com base num regime que estimule a utilização dos resultados da investigação.

Alteração 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de conceder 
licenças não exclusivas a terceiros para a 
exploração dos resultados detidos em 
compropriedade, sem direito de concessão 
de sublicenças, sujeito às seguintes 
condições:

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de conceder 
licenças não exclusivas a terceiros para a 
exploração dos resultados detidos em 
compropriedade, sujeito às seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 630
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser dado aviso prévio aos outros 
comproprietários;

Suprimido

Or. en

Alteração 631
Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser dado aviso prévio aos outros 
comproprietários;

Suprimido

Or. en

Alteração 632
Seán Kelly
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ser dada uma compensação equitativa 
e razoável aos outros comproprietários.

Suprimido

Or. en

Alteração 633
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ser dada uma compensação equitativa 
e razoável aos outros comproprietários.

Suprimido

Or. en

Alteração 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ser dada uma compensação equitativa e 
razoável aos outros comproprietários.

(b) Ser dada uma compensação equitativa e 
razoável, se for exigida aos 
comproprietários uma compensação pela 
concessão de licenças não exclusivas a 
terceiros para a exploração dos resultados 
detidos em compropriedade.

Or. en
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Alteração 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ser dada uma compensação equitativa 
e razoável aos outros comproprietários.

(b) Em condições equitativas e razoáveis.

Or. en

Alteração 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo dos n.ºs 1, 2 e 3, os 
participantes podem concordar em aplicar 
um regime diferente da propriedade dos 
resultados.

Or. fr

Justificação

Esta alteração permite uma certa flexibilidade aos parceiros, os quais podem concordar 
sobre termos específicos relativos à propriedade dos resultados. Isto é particularmente 
importante para as PME. Caso uma ação requeira conhecimento especializado específico ou 
uma tecnologia que constitua um dos principais ativos de uma PME, esta última deve poder 
conservar os direitos de comercialização desse ativo, de forma a permanecer competitiva.

Alteração 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Quando os resultados são suscetíveis de 
aplicação comercial ou industrial, o 
participante que é proprietário desses 
resultados deve examinar a possibilidade 
de proteção e, se possível e justificado 
pelas circunstâncias, proceder a uma 
proteção adequada dos mesmos por um 
período de tempo apropriado e com uma 
cobertura territorial adequada, tendo em 
devida consideração os seus interesses 
legítimos e os interesses legítimos, em 
especial comerciais, dos outros 
participantes na ação.

1. Quando os resultados são suscetíveis de 
aplicação comercial ou industrial, o 
participante que é proprietário desses 
resultados pode examinar a possibilidade 
de proteção e, se possível e justificado 
pelas circunstâncias, proceder a uma 
proteção adequada dos mesmos por um 
período de tempo razoável e com uma 
cobertura territorial adequada, tendo em 
devida consideração o interesse público, os 
seus interesses legítimos e os interesses 
legítimos, em especial comerciais, dos 
outros participantes na ação.

Or. en

Alteração 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando os resultados são suscetíveis de 
aplicação comercial ou industrial, o 
participante que é proprietário desses 
resultados deve examinar a possibilidade 
de proteção e, se possível e justificado 
pelas circunstâncias, proceder a uma 
proteção adequada dos mesmos por um 
período de tempo apropriado e com uma 
cobertura territorial adequada, tendo em 
devida consideração os seus interesses
legítimos e os interesses legítimos, em 
especial comerciais, dos outros 
participantes na ação.

1. Quando os resultados são suscetíveis ou 
se possa razoavelmente esperar que sejam 
suscetíveis de aplicação comercial ou 
industrial, o participante que é proprietário 
desses resultados deve examinar a 
possibilidade de proteção e, se possível e 
justificado pelas circunstâncias, proceder a 
uma proteção adequada dos mesmos por 
um período de tempo apropriado e com 
uma cobertura territorial adequada, tendo 
em devida consideração os seus interesses 
legítimos e os interesses legítimos, em 
especial comerciais, dos outros 
participantes na ação.

Or. en



AM\907844PT.doc 35/132 PE492.788v01-00

PT

Alteração 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
potencial para exploração comercial, e a 
menos que o participante tenha a 
intenção de transferir esses direitos para 
outra entidade jurídica estabelecida num 
Estado-Membro ou Estado associado com 
vista à sua proteção, esse participante
deve informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, assumir a propriedade 
desses resultados e tomar as medidas 
necessárias para a sua proteção adequada.

2. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados, deve informar do facto a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento antes de proceder a qualquer 
difusão relacionada com esses resultados. 
A Comissão pode, em nome da União ou 
do organismo de financiamento, assumir a 
propriedade desses resultados e tomar as 
medidas necessárias para a sua proteção 
adequada, tendo em conta o interesse 
público e para maximizar a disseminação 
dos resultados. 

Or. en

Alteração 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 

2. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
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potencial para exploração comercial, e a 
menos que o participante tenha a intenção 
de transferir esses direitos para outra 
entidade jurídica estabelecida num 
Estado-Membro ou Estado associado com 
vista à sua proteção, esse participante deve 
informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, assumir a propriedade 
desses resultados e tomar as medidas 
necessárias para a sua proteção adequada.

potencial para exploração comercial, e a 
menos que o participante tenha a intenção 
de transferir esses direitos para outra 
entidade jurídica estabelecida num 
Estado-Membro ou Estado associado com 
vista à sua proteção, esse participante deve 
informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, com o consentimento do 
participante proprietário, assumir a 
propriedade desses resultados e tomar as 
medidas necessárias para a sua proteção 
adequada.

Or. en

Alteração 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
potencial para exploração comercial, e a 
menos que o participante tenha a intenção 
de transferir esses direitos para outra 
entidade jurídica estabelecida num 
Estado-Membro ou Estado associado com 
vista à sua proteção, esse participante deve 
informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, assumir a propriedade 
desses resultados e tomar as medidas 

2. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
potencial para exploração comercial ou 
industrial, e a menos que o participante 
tenha a intenção de transferir esses direitos 
para outra entidade jurídica estabelecida 
num Estado-Membro ou Estado associado 
com vista à sua proteção, esse participante 
deve informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, assumir a propriedade 
desses resultados e tomar as medidas 
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necessárias para a sua proteção adequada. necessárias para a sua proteção adequada.

Or. en

Alteração 642
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
potencial para exploração comercial, e a 
menos que o participante tenha a intenção 
de transferir esses direitos para outra 
entidade jurídica estabelecida num 
Estado-Membro ou Estado associado com 
vista à sua proteção, esse participante deve 
informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, assumir a propriedade 
desses resultados e tomar as medidas 
necessárias para a sua proteção adequada.

2. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
potencial para exploração comercial ou 
industrial, e a menos que o participante 
tenha a intenção de transferir esses direitos 
para outra entidade jurídica estabelecida 
num Estado-Membro ou Estado associado 
com vista à sua proteção, esse participante 
deve informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, assumir a propriedade 
desses resultados e tomar as medidas 
necessárias para a sua proteção adequada.

Or. en

Alteração 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O participante só pode recusar o seu 
consentimento se demonstrar que os seus 
interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A difusão 
relativa a esses resultados não pode ter 
lugar senão quando a Comissão ou o 
organismo de financiamento tiver tomado 
uma decisão ou tiver decidido assumir a 
propriedade e tomado as medidas 
necessárias para assegurar a proteção. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

O participante só pode recusar o seu 
consentimento se demonstrar que os seus 
interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A difusão 
relativa a esses resultados não pode ter 
lugar senão quando a Comissão ou o 
organismo de financiamento tiver tomado 
uma decisão sobre se irá ou não assumir a 
propriedade e tomado as medidas, se for 
caso disso, para assegurar a proteção. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

Or. en

Alteração 644
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O participante só pode recusar o seu 
consentimento se demonstrar que os seus 
interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A difusão 
relativa a esses resultados não pode ter 
lugar senão quando a Comissão ou o 
organismo de financiamento tiver tomado 
uma decisão ou tiver decidido assumir a 
propriedade e tomado as medidas 
necessárias para assegurar a proteção. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

O participante só pode recusar o seu 
consentimento se demonstrar que os seus 
interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A difusão 
relativa a esses resultados não pode ter 
lugar senão quando a Comissão ou o 
organismo de financiamento tiver tomado 
uma decisão ou tiver decidido assumir a 
propriedade e tomado as medidas 
necessárias para assegurar a proteção. O 
modelo de convenção de subvenção fixa 
prazos para o efeito.

Or. en

Alteração 645
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União tencione 
abandonar a proteção dos resultados ou não 
solicitar o alargamento dessa proteção por 
outras razões que não sejam as decorrentes 
da falta de potencial para exploração 
comercial, esse participante deve informar 
do facto a Comissão ou o organismo de 
financiamento, o qual pode continuar ou 
alargar a proteção assumindo a propriedade 
da mesma. O participante só pode recusar o 
seu consentimento se demonstrar que os 
seus interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

3. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União tencione 
abandonar a proteção dos resultados ou não 
solicitar o alargamento dessa proteção por 
outras razões que não sejam as decorrentes 
da falta de potencial para exploração 
comercial nos cinco anos seguintes ao 
termo da ação, esse participante deve 
informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento, o qual pode, 
com o consentimento do participante 
proprietário, continuar ou alargar a 
proteção assumindo a propriedade da 
mesma. A Comissão ou o organismo de 
financiamento deve tomar esta decisão no 
prazo de 45 dias. O participante só pode 
recusar o seu consentimento se demonstrar 
que os seus interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

Or. en

Justificação

Alterações sugeridas pelos coordenadores DESCA.

Alteração 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União tencione 
abandonar a proteção dos resultados ou não 
solicitar o alargamento dessa proteção por 

3. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União tencione 
abandonar a proteção dos resultados ou não 
solicitar o alargamento dessa proteção, 
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outras razões que não sejam as 
decorrentes da falta de potencial para 
exploração comercial, esse participante
deve informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento, o qual pode 
continuar ou alargar a proteção assumindo 
a propriedade da mesma. O participante só 
pode recusar o seu consentimento se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
seriam significativamente prejudicados. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

deve informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento, o qual pode 
continuar ou alargar a proteção assumindo 
a propriedade da mesma. O participante só 
pode recusar o seu consentimento se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
seriam significativamente prejudicados. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

Or. en

Justificação

As razões por que um participante tenciona desistir da proteção ou não requerer a sua 
extensão não é relevante para a decisão da Comissão ou do organismo de financiamento de 
prorrogar/estender ou não essa proteção.

Alteração 647
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União tencione 
abandonar a proteção dos resultados ou não 
solicitar o alargamento dessa proteção por 
outras razões que não sejam as decorrentes 
da falta de potencial para exploração 
comercial, esse participante deve informar 
do facto a Comissão ou o organismo de 
financiamento, o qual pode continuar ou 
alargar a proteção assumindo a propriedade 
da mesma. O participante só pode recusar o 
seu consentimento se demonstrar que os 
seus interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

3. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União tencione 
abandonar a proteção dos resultados ou não 
solicitar o alargamento dessa proteção por 
outras razões que não sejam as decorrentes 
da falta de potencial para exploração 
comercial, esse participante deve informar 
do facto a Comissão ou o organismo de 
financiamento, o qual pode continuar ou 
alargar a proteção assumindo a propriedade 
da mesma. O participante só pode recusar o 
seu consentimento se demonstrar que os 
seus interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. O modelo 
de convenção de subvenção fixa prazos 
para o efeito.
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Or. en

Alteração 648
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União deve envidar os 
melhores esforços para explorar os 
resultados de que é proprietário em 
investigação subsequente ou 
comercialmente, ou proceder de modo a 
que esses resultados sejam explorados por 
outra entidade jurídica para esses fins, em 
especial mediante a transferência e 
licenciamento dos resultados em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
41.º.

1. Cada participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União deve envidar os 
melhores esforços para explorar os 
resultados de que é proprietário em 
investigação subsequente ou 
comercialmente, ou proceder de modo a 
que esses resultados sejam explorados por 
outra entidade jurídica para esses fins, em 
especial mediante a transferência e 
licenciamento dos resultados em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
41.º. Tal poderá ser feito, por exemplo, 
mediante atividades como a normalização.

Or. en

Justificação

A normalização desempenha um papel importante na difusão dos resultados da investigação, 
pelo que deve ser explicitamente mencionada.

Alteração 649
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União deve envidar os 
melhores esforços para explorar os 
resultados de que é proprietário em 
investigação subsequente ou 
comercialmente, ou proceder de modo a 

1. Cada participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União deve envidar os 
melhores esforços para explorar os 
resultados de que é proprietário, ou 
proceder de modo a que esses resultados 
sejam explorados por outra entidade 
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que esses resultados sejam explorados por 
outra entidade jurídica para esses fins, em 
especial mediante a transferência e 
licenciamento dos resultados em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
41.º.

jurídica para esses fins, em especial 
mediante a transferência e licenciamento 
dos resultados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 41.º.

Or. en

Justificação

Cf. a inserção de uma definição mais completa do conceito de "exploração" no artigo 2.º 
para todas as normas relativas à participação.

Alteração 650
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União deve envidar os 
melhores esforços para explorar os 
resultados de que é proprietário em 
investigação subsequente ou 
comercialmente, ou proceder de modo a 
que esses resultados sejam explorados por 
outra entidade jurídica para esses fins, em 
especial mediante a transferência e 
licenciamento dos resultados em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
41.º.

1. Cada participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União deve envidar os 
melhores esforços para explorar os 
resultados de que é proprietário em 
investigação, desenvolvimento e inovação
subsequentes ou comercialmente, ou 
proceder de modo a que esses resultados 
sejam explorados por outra entidade 
jurídica para esses fins, em especial 
mediante a transferência e licenciamento 
dos resultados em conformidade com o 
estabelecido no artigo 41.º.

Or. en

Alteração 651
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de exploração 
adicionais. Essas obrigações adicionais são 
indicadas no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho.

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de exploração 
adicionais. Essas obrigações adicionais são 
indicadas no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho. Quando o programa se 
destina a resolver importantes desafios 
societais (saúde, alterações climáticas, 
biodiversidade), a exploração, 
transferência e licenciamento dos 
resultados devem ser realizados em 
conformidade com os princípios do 
Licenciamento de Acesso Global, para 
garantir o maior aproveitamento possível 
de soluções inovadoras do interesse 
público e para promover o acesso dos 
interessados aos resultados da 
investigação.

Or. en

Alteração 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva das restrições decorrentes da 
proteção dos direitos de propriedade 
intelectual, das regras em matéria de 
segurança extrínseca ou dos interesses 
comerciais legítimos, cada participante 
deve difundir, o mais rapidamente possível, 
os resultados de que é proprietário pelos 
meios adequados. A convenção de 
subvenção pode fixar prazos para o efeito.

2. Sob reserva das restrições decorrentes da 
proteção dos direitos de propriedade 
intelectual, das regras em matéria de 
segurança extrínseca ou dos interesses 
comerciais legítimos, cada participante 
deve difundir, o mais rapidamente possível, 
os resultados de que é proprietário pelos 
meios adequados. A convenção de 
subvenção pode fixar prazos para o efeito.
Em matéria de importantes desafios 
societais (saúde, alterações climáticas, 
biodiversidade), o licenciamento dos 
resultados a terceiros deve, por defeito, 
ser realizado em condições não 
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exclusivas, de modo a possibilitar a 
concorrência imediata e, assim, promover 
o acesso global. 

Or. en

Alteração 653
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de difusão 
adicionais.

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de difusão 
adicionais. Essas obrigações adicionais 
são indicadas no programa de trabalho ou 
no plano de trabalho.

Or. en

Alteração 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto deve ser 
promovido.
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Or. en

Justificação

Regra geral, o acesso aberto as publicações relativas a trabalhos de investigação será 
proporcionado através do financiamento dos custos do acesso aberto a estas publicações na 
Internet. Contudo, o acesso aberto será limitado às publicações de investigação. 
Relativamente ao acesso e ao acesso aberto aos resultados, ver alteração 85 do projeto de 
relatório.

Alteração 655
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. Estas 
disposições são automáticas, com vista a 
assegurar que o acesso público e gratuito 
em linha às publicações de investigação 
financiadas com fundos da UE seja 
proporcionado o mais cedo possível ou, 
em qualquer caso, dentro do prazo de seis 
meses após a publicação das mesmas num 
jornal científico. Quaisquer custos 
relacionados ao acesso aberto devem ser 
cobertos por fundos da UE. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes, 
por exemplo, nos casos em que existirem 
razões primordiais de interesse público, os 
resultados da investigação no domínio da 
saúde pública devem ser disponibilizados 
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gratuitamente.

Or. es

Justificação

O acesso aberto às publicações de investigação da UE será proporcionado automaticamente 
o mais cedo possível ou, em qualquer caso, dentro do prazo de seis meses após a publicação 
das mesmas num jornal científico.

Alteração 656
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
por norma, salvo indicação em contrário 
em casos devidamente justificados e nos 
termos e condições definidos na convenção 
de subvenção. A norma é o acesso em 
linha público e gratuito às publicações de 
investigação financiadas com fundos 
europeus, no prazo de seis meses após 
publicação num jornal científico 
especializado, para os cidadãos e as 
empresas da União. A aplicação de 
eventuais taxas ao acesso aberto pode, se 
for caso disso, ser coberta  pelos fundos 
pertinentes da União. Deve reforçar-se o 
papel e o funcionamento das 
infraestruturas e repositórios digitais 
tendo em vista a visibilidade e divulgação 
dos resultados da investigação no âmbito 
do Horizonte 2020. No que diz respeito à 
difusão de outros resultados, incluindo 
dados de investigação, a convenção de 
subvenção pode fixar os termos e 
condições em que deve ser disponibilizado 
o acesso aberto a esses resultados, em 
especial no que diz respeito à investigação 
de fronteira realizada no âmbito do 
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Conselho Europeu de Investigação ou 
noutras áreas relevantes.

Or. en

Alteração 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
por norma, tendo em vista o acesso em 
linha público e gratuito às publicações de 
investigação financiadas com fundos da 
União, o mais rapidamente possível mas 
sempre no prazo de seis meses após 
publicação num jornal científico 
especializado e nos termos e condições 
definidos na convenção de subvenção.  No 
que diz respeito à difusão de outros 
resultados, incluindo dados de 
investigação, a convenção de subvenção 
fixa os termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas de interesse 
público, como a saúde pública, o 
ambiente ou outra matéria de interesse 
societal relevante.

Or. en

Alteração 658
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações científicas, o acesso aberto é 
aplicável nos termos e condições definidos 
na convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, o modelo 
de convenção de subvenção.

Or. en

Alteração 659
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
por norma, tendo em vista o acesso em 
linha público e gratuito às publicações de 
investigação financiadas com fundos da 
União, mas sempre no prazo de seis meses 
após a sua publicação num jornal 
científico especializado e nos termos e 
condições definidos na convenção de 
subvenção.  No que diz respeito à difusão 
de outros resultados, incluindo dados de 
investigação, a convenção de subvenção 
pode fixar os termos e condições em que 
deve ser disponibilizado o acesso digital 
aberto a esses resultados, em especial no 
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que diz respeito à investigação de fronteira 
realizada no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação ou noutras áreas 
relevantes.

Or. en

Alteração 660
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativas a trabalhos de 
investigação que descrevam, interpretem 
ou analisem dados, conhecimentos ou 
informações gerados como resultado 
direto do financiamento do Horizonte 
2020, o acesso aberto sustentável pode ser 
aplicável nos termos e condições definidos 
na convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto sustentável 
a esses resultados, em especial no que diz 
respeito à investigação de fronteira 
realizada no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação ou noutras áreas 
relevantes.

Or. en

Alteração 661
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 
termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados. O acesso aberto a resultados de 
investigação é limitado para garantir o 
respeito dos DPI, em especial no que se 
refere a países terceiros.   

Or. en

Alteração 662
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As propostas devem incluir um plano de 
gestão e partilha dos dados para garantir 
que os dados resultantes da investigação 
sejam geridos e disponibilizados o mais 
ampla e livremente possível, de modo a 
maximizar o benefício público, 
reconhecendo ao mesmo tempo que a 
partilha deve ter sempre em conta a 
valorização dos dados a longo prazo, o 
que pode exigir um período limitado de 
uso exclusivo dos resultados da 
investigação.

Or. en
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Alteração 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As propostas devem incluir um plano de 
gestão e partilha dos dados e de outros 
resultados para garantir que os mesmos 
sejam disponibilizados o mais ampla e 
livremente possível, reconhecendo ao 
mesmo tempo a eventual necessidade de 
um período limitado de uso exclusivo dos 
resultados da investigação.

Or. en

Alteração 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O livre acesso às publicações de 
investigação divulgadas depois da 
vigência de um projeto é apoiado através 
de um montante único, que deve ser pago 
no final do projeto.

Or. en

Justificação

Considerando que, muitas vezes, as atividades de publicação só ocorrem depois da conclusão 
de um dado projeto (sendo que o financiamento do projeto cobriria as atividades de 
divulgação), há que prever recursos para cobrir os custos de divulgação e os custos de livre 
acesso após a conclusão de um projeto. Para evitar um sistema de reembolso complicado, o 
pagamento de um montante fixo após a conclusão do projeto é considerada a opção mais 
viável.
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Alteração 665
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em vista uma gestão adequada e o 
livre acesso aos dados de investigação, a 
Comissão deve criar e gerir uma 
Biblioteca Europeia de Investigação em 
linha, em regime de acesso aberto.

Or. en

Alteração 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dado aviso prévio de qualquer 
atividade de difusão aos outros 
participantes. Na sequência da notificação, 
um participante pode opor-se se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
em relação aos seus resultados ou 
conhecimentos preexistentes seriam 
significativamente prejudicados devido à 
difusão prevista. Nesses casos, a atividade 
de difusão não pode realizar-se a não ser 
que sejam tomadas medidas adequadas 
para salvaguardar os referidos interesses 
legítimos. A convenção de subvenção pode 
fixar prazos para o efeito.

Deve ser dado aviso prévio de qualquer 
atividade de difusão aos outros 
participantes, salvo disposição em 
contrário no acordo de consórcio. Na 
sequência da notificação, um participante 
pode opor-se se demonstrar que os seus 
interesses legítimos em relação aos seus 
resultados ou conhecimentos preexistentes 
seriam significativamente prejudicados 
devido à difusão prevista. Nesses casos, a 
atividade de difusão não pode realizar-se a 
não ser que sejam tomadas medidas 
adequadas para salvaguardar os referidos 
interesses legítimos. A convenção de 
subvenção pode fixar prazos para o efeito.

Or. en
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Alteração 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dado aviso prévio de qualquer 
atividade de difusão aos outros 
participantes. Na sequência da notificação, 
um participante pode opor-se se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
em relação aos seus resultados ou 
conhecimentos preexistentes seriam 
significativamente prejudicados devido à 
difusão prevista. Nesses casos, a atividade 
de difusão não pode realizar-se a não ser 
que sejam tomadas medidas adequadas 
para salvaguardar os referidos interesses 
legítimos. A convenção de subvenção pode 
fixar prazos para o efeito.

Deve ser dado aviso prévio de qualquer 
atividade de difusão aos outros 
participantes. Na sequência da notificação, 
um participante pode opor-se se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
em relação aos seus resultados ou 
conhecimentos preexistentes seriam 
significativamente prejudicados devido à 
difusão prevista. Nesses casos, a atividade
de difusão não pode realizar-se a não ser 
que sejam tomadas medidas adequadas 
para salvaguardar os referidos interesses 
legítimos. A convenção de subvenção fixa
prazos razoáveis para o efeito.

Or. en

Alteração 668
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dado aviso prévio de qualquer 
atividade de difusão aos outros 
participantes. Na sequência da notificação, 
um participante pode opor-se se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
em relação aos seus resultados ou 
conhecimentos preexistentes seriam 
significativamente prejudicados devido à 
difusão prevista. Nesses casos, a atividade 
de difusão não pode realizar-se a não ser 
que sejam tomadas medidas adequadas 
para salvaguardar os referidos interesses 

Deve ser dado aviso prévio de qualquer 
atividade de difusão aos outros 
participantes. Na sequência da notificação, 
um participante pode opor-se se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
em relação aos seus resultados ou 
conhecimentos preexistentes seriam 
significativamente prejudicados devido à 
difusão prevista. Nesses casos, a atividade 
de difusão não pode realizar-se a não ser 
que sejam tomadas medidas adequadas 
para salvaguardar os referidos interesses 
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legítimos. A convenção de subvenção pode 
fixar prazos para o efeito.

legítimos. O modelo de convenção de 
subvenção fixa prazos para o efeito.

Or. en

Alteração 669
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que diz respeito à difusão dos 
resultados, a convenção de subvenção 
fixa os termos e as condições ao abrigo 
dos quais deve ser disponibilizado o livre 
acesso aos mesmos, em especial no que 
diz respeito à investigação de fronteira 
realizada no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação ou noutras áreas 
relevantes.

Or. en

(Em referência à alteração n.º 86; PE489.632v01-00)

Justificação

Se a divulgação dos resultados for acordada no acordo de consórcio e não na convenção de 
subvenção, os parceiros do consórcio poderão adaptar os acordos sobre a divulgação dos 
seus resultados às suas especificidades.

Alteração 670
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 

3. Durante a vigência da ação e durante 
um ano após o seu termo, cada 
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financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção.

participante apresenta, a pedido da 
Comissão, um relatório à Comissão ou ao 
organismo de financiamento sobre as suas 
atividades relacionadas com a exploração e
difusão.  Para efeitos de acompanhamento 
e difusão pela Comissão ou pelo organismo 
de financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção.

Or. en

Justificação

Alterações sugeridas pelos coordenadores DESCA.

Alteração 671
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 
financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção.

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 
financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção. Para garantir a transparência, 
os relatórios devem ser disponibilizados 
ao público.

Or. en

Alteração 672
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 
financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção.

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 
financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção. Para garantir a transparência, 
os relatórios devem ser disponibilizados 
ao público.

Or. en

Alteração 673
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O acesso a pedidos de registo de 
patentes, normas, publicações ou 
qualquer outra ferramenta de difusão, 
nomeadamente o formato eletrónico, 
relativamente aos resultados destas 
investigações, deve ser assegurado para 
pessoas com deficiência da mesma 
maneira que para os restantes cidadãos.

Or. es

Justificação

Garante-se que as pessoas com deficiência possam ter acesso aos resultados de qualquer 
investigação do PQ Horizonte 2020 nas mesmas condições que qualquer outra pessoa.
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Alteração 674
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Tendo em vista uma divulgação mais 
eficaz e produtiva dos resultados e para 
permitir que estes produzam todo o seu 
potencial para a sociedade, deve 
encorajar-se o empenhamento da 
comunidade científica e dos cidadãos, da 
sociedade civil, das cidades, das 
autoridades locais, regionais e nacionais, 
da indústria e de outras partes 
interessadas do setor económico.

Or. en

Alteração 675
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Todos os pedidos de registo de 
patentes, normas, publicações ou 
qualquer outra forma de difusão, 
nomeadamente em formato eletrónico, 
relativamente a resultados serão tornados 
públicos e acessíveis às pessoas com 
deficiência, em igualdade de condições 
com as outras pessoas.

Or. en

Justificação

As pessoas com deficiência devem ter acesso, em igualdade de circunstâncias, aos pedidos de 
patentes, normas, publicações ou quaisquer outras ferramentas de difusão, incluindo em 
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formato eletrónico, relacionados com os resultados de projetos financiados pelo Horizonte 
2020, sobretudo quando o financiamento é público.

Alteração 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Todos os pedidos de registo de 
patentes, normas, publicações ou 
qualquer outra forma de difusão, 
nomeadamente em formato eletrónico, 
relativamente a resultados serão tornados 
públicos e acessíveis às pessoas com 
deficiência, em igualdade de condições 
com as outras pessoas.

Or. en

Alteração 677
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das obrigações de 
confidencialidade decorrentes de 
disposições legislativas ou regulamentares
no caso de fusões e de aquisições, em que 
outros participantes ainda detêm direitos de 
acesso aos resultados a transferir, o 
participante que tenciona transferir os 
resultados deve informar previamente os 
outros participantes e apresentar 
informações suficientes sobre o novo 
proprietário dos resultados previsto a fim 
de permitir aos outros participantes analisar 
o efeito da transferência prevista sobre o 
possível exercício dos seus direitos de 

Sem prejuízo das obrigações de 
confidencialidade decorrentes de 
disposições legislativas, regulamentos ou 
obrigações contratuais no caso de fusões e 
de aquisições, em que outros participantes 
ainda detêm direitos de acesso aos 
resultados a transferir, o participante que 
tenciona transferir os resultados deve 
informar previamente os outros 
participantes e apresentar informações 
suficientes sobre o novo proprietário dos 
resultados previsto a fim de permitir aos 
outros participantes analisar o efeito da 
transferência prevista sobre o possível 
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acesso. exercício dos seus direitos de acesso.

Or. en

Alteração 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das obrigações de 
confidencialidade decorrentes de 
disposições legislativas ou regulamentares 
no caso de fusões e de aquisições, em que 
outros participantes ainda detêm direitos de 
acesso aos resultados a transferir, o 
participante que tenciona transferir os 
resultados deve informar previamente os 
outros participantes e apresentar 
informações suficientes sobre o novo 
proprietário dos resultados previsto a fim 
de permitir aos outros participantes analisar 
o efeito da transferência prevista sobre o 
possível exercício dos seus direitos de 
acesso.

Sem prejuízo das obrigações de 
confidencialidade decorrentes de 
disposições legislativas ou regulamentares 
no caso de fusões e de aquisições, em que 
outros participantes ainda detêm direitos de 
acesso aos resultados a transferir, salvo 
disposição em contrário na convenção de 
subvenção, o participante que tenciona 
transferir os resultados deve informar 
previamente os outros participantes e 
apresentar informações suficientes sobre o 
novo proprietário dos resultados previsto a 
fim de permitir aos outros participantes 
analisar o efeito da transferência prevista 
sobre o possível exercício dos seus direitos 
de acesso.

Or. en

Alteração 679
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das obrigações de 
confidencialidade decorrentes de 
disposições legislativas ou regulamentares 
no caso de fusões e de aquisições, em que 

Sem prejuízo das obrigações de 
confidencialidade decorrentes de 
disposições legislativas ou regulamentares 
no caso de fusões e de aquisições, em que 
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outros participantes ainda detêm direitos de 
acesso aos resultados a transferir, o 
participante que tenciona transferir os 
resultados deve informar previamente os 
outros participantes e apresentar 
informações suficientes sobre o novo 
proprietário dos resultados previsto a fim 
de permitir aos outros participantes analisar 
o efeito da transferência prevista sobre o 
possível exercício dos seus direitos de 
acesso.

outros participantes ainda detêm direitos de 
acesso ou ainda podem solicitar a 
concessão de direitos de acesso aos 
resultados a transferir o participante que 
tenciona transferir os resultados deve 
informar previamente os outros 
participantes e apresentar informações 
suficientes sobre o novo proprietário dos 
resultados previsto a fim de permitir aos 
outros participantes analisar o efeito da 
transferência prevista sobre o possível 
exercício dos seus direitos de acesso.

Or. en

Alteração 680
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Após a notificação, o participante pode 
opor-se à transferência de propriedade se 
demonstrar que a transferência prevista 
afetaria negativamente o exercício dos 
seus direitos de acesso. Nesse caso, a 
transferência não pode ter lugar até se 
obter um acordo entre os participantes em 
causa. A convenção de subvenção pode 
fixar prazos para o efeito.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em caso de transferência dos próprios resultados, a obrigação de proteger os potenciais 
direitos de acesso das outras partes é suficiente, não sendo portanto necessário um direito de 
oposição. A possibilidade de objeção pode gerar bloqueios, pelo que deve ser suprimida.

Alteração 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Após a notificação, o participante pode 
opor-se à transferência de propriedade se 
demonstrar que a transferência prevista 
afetaria negativamente o exercício dos seus 
direitos de acesso. Nesse caso, a 
transferência não pode ter lugar até se obter 
um acordo entre os participantes em causa. 
A convenção de subvenção pode fixar 
prazos para o efeito.

Após a notificação, o participante pode 
opor-se à transferência de propriedade se 
demonstrar que a transferência prevista 
afetaria negativamente o exercício dos seus 
direitos de acesso. Nesse caso, a 
transferência não pode ter lugar até se obter 
um acordo entre os participantes em causa. 
A convenção de subvenção fixa prazos 
razoáveis para o efeito.

Or. en

Alteração 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um participante pode - sem dever pedir a 
autorização dos outros participantes mas 
desde que os mesmos sejam informados 
por escrito e que o cedente consinta por 
escrito em estar sujeito às obrigações 
decorrentes da convenção de subvenção e 
do acordo de consórcio - ceder os seus 
novos conhecimentos a:
a) suas entidades afiliadas;
b) qualquer adquirente de todos os seus 
ativos ou de uma parte significativa dos 
mesmos; ou 
c) qualquer entidade que lhe suceda na 
sequência da fusão ou da consolidação 
desta parte com a referida entidade ou no 
quadro da mesma.

Or. fr
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Justificação

Esta alteração evita qualquer burocracia inútil em caso de fusão ou aquisição. Quando o 
adquirente consente em assumir todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato 
original, é inútil exigir o acordo expresso por escrito de todos os parceiros (o que acarretará 
atrasos significativos, particularmente em projetos com muitos participantes).

Alteração 683
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo.

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos, que sejam 
respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais e os resultados 
sejam transferidos para uma entidade 
jurídica estabelecida num 
Estado-Membro ou país associado, o 
participante que detém os resultados pode 
conceder licenças ou de outra forma 
conceder o direito de exploração desses 
resultados a para qualquer entidade 
jurídica, incluindo a título exclusivo. Caso 
um participante tenha a intenção de 
transferir os resultados para uma 
entidade jurídica estabelecida num país 
não associado ao Horizonte 2020, deve o 
mesmo procurar obter o consentimento de 
todos os demais participantes na ação. 
Caso os participantes pretendam explorar 
os resultados em regime de exclusividade, 
devem indicá-lo na proposta que 
apresentarem.

Or. en

Alteração 684
Marisa Matias
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo.

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo. Caso os resultados 
pertencentes a um participante possam ser 
utilizados para resolver importantes 
desafios societais (saúde, alterações 
climáticas, biodiversidade) e o 
participante transfira os direitos para 
outra parte, a transferência deve 
processar-se no respeito dos princípios de 
"licenciamento de acesso global", ou seja, 
de uma forma que garanta o 
aproveitamento máximo dos resultados e 
reduza os obstáculos à inovação no 
futuro. 

Or. en

Alteração 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica. A concessão de 
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título exclusivo. licenças a título exclusivo deve ter caráter 
excecional e não entrar em conflito com o 
objetivo de máxima divulgação e 
exploração dos resultados. Os termos e 
condições são definidos na convenção de 
subvenção.

Or. en

Alteração 686
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo.

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais pelo participante que 
detém os resultados, este pode conceder 
licenças ou de outra forma conceder o 
direito de exploração dos resultados a 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo. Poderão ser concedidas 
licenças exclusivas relativas aos 
resultados, sujeitas a confirmação escrita 
de todos os outros participantes em como 
renunciam aos seus direitos de acesso aos 
mesmos.

Or. de

Justificação

Há que estatuir claramente que podem ser concedidos direitos exclusivos, mas unicamente na 
condição de que todos os outros participantes assinem uma declaração de renúncia. 

Alteração 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo.

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
eventuais obrigações de exploração 
adicionais sejam respeitadas pelo 
participante que detém resultados, o 
participante que detém os resultados pode 
conceder licenças ou de outra forma 
conceder o direito de exploração desses 
resultados a para qualquer entidade 
jurídica, incluindo a título exclusivo.
Poderão ser concedidas licenças 
exclusivas relativas aos resultados, 
sujeitas a confirmação escrita de todos os 
outros participantes em como renunciam 
aos seus direitos de acesso aos mesmos.

Or. en

Justificação

O presente número deve ser mais específico para evitar mal-entendidos, caso contrário 
poderá ser interpretado como significando que a concessão de licenças apenas pode ocorrer 
se todos cumprirem as suas obrigações de exploração. A salvaguarda dos direitos de acesso 
das outras partes não parece ter a ver com a concessão de licenças exclusivas, pelo que 
importa clarificar que, para a última, é necessária uma declaração de renúncia.

Alteração 688
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo.

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
eventuais obrigações de exploração 
adicionais sejam respeitadas pelo 
participante que detém resultados, o 
participante que detém os resultados pode 
conceder licenças ou de outra forma 
conceder o direito de exploração desses 
resultados a para qualquer entidade 
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jurídica, incluindo a título exclusivo.
Poderão ser concedidas licenças 
exclusivas relativas aos resultados, 
sujeitas a confirmação escrita de todos os 
outros participantes em como renunciam 
aos seus direitos de acesso aos mesmos.

Or. en

Justificação

Tendo em vista uma maior clareza, deve referir-se que uma licença exclusiva só pode ser 
concedida se todos os participantes renunciarem aos seus direitos de acesso aos 
conhecimentos preexistentes/resultados a que a licença diz respeito.

Alteração 689
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito aos resultados 
gerados por participantes que beneficiaram 
de um financiamento da União, a Comissão 
ou o organismo de financiamento pode 
opor-se a transferências de propriedade ou 
a concessões de uma licença exclusiva a 
terceiros estabelecidos num país terceiro 
não associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 se considerar que a 
concessão ou a transferência não é 
compatível com os interesses do 
desenvolvimento da competitividade da 
economia da União ou não respeita 
princípios éticos ou imperativos de 
segurança.

3. No que diz respeito aos resultados 
gerados por participantes que beneficiaram 
de um financiamento da União, a Comissão 
ou o organismo de financiamento pode 
opor-se a transferências de propriedade ou 
a concessões de uma licença exclusiva a 
terceiros estabelecidos num país terceiro 
não associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 se considerar que a 
concessão ou a transferência não é 
compatível com os interesses do 
desenvolvimento da competitividade da 
economia da União ou não respeita 
princípios éticos ou imperativos de 
segurança ou é suscetível de obstruir o 
acesso aos produtos daí resultantes de 
uma forma lesiva do interesse público 
(nomeadamente, no caso de novos 
medicamentos e tecnologias médicas que 
salvam vidas).

Or. en
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Alteração 690
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito aos resultados 
gerados por participantes que beneficiaram 
de um financiamento da União, a Comissão 
ou o organismo de financiamento pode
opor-se a transferências de propriedade ou 
a concessões de uma licença exclusiva a 
terceiros estabelecidos num país terceiro 
não associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 se considerar que a 
concessão ou a transferência não é 
compatível com os interesses do 
desenvolvimento da competitividade da 
economia da União ou não respeita 
princípios éticos ou imperativos de 
segurança.

3. No que diz respeito aos resultados 
gerados por participantes que beneficiaram 
de um financiamento da União, a 
convenção de subvenção pode prever que 
a Comissão ou o organismo de 
financiamento ou qualquer participante 
na ação possa opor-se a transferências de 
propriedade ou a concessões de uma 
licença exclusiva a terceiros estabelecidos 
num país terceiro não associado ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 se 
considerar que a concessão ou a 
transferência não é compatível com os 
interesses do desenvolvimento da 
competitividade da economia da União ou 
não respeita princípios éticos ou 
imperativos de segurança.

Or. en

Justificação

A transferência de resultados para entidades jurídicas estabelecidas fora dos países 
participantes ou associadas do Horizonte 2020 deve pressupor a autorização prévia dos 
participantes na ação, para evitar que os conhecimentos preexistentes ou novos de cada 
participante sejam transferidos para empresas não europeias. Esta medida contribui para 
preservar e salvaguardar a competitividade da UE.

Alteração 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito aos resultados 
gerados por participantes que beneficiaram 
de um financiamento da União, a Comissão 
ou o organismo de financiamento pode 
opor-se a transferências de propriedade ou 
a concessões de uma licença exclusiva a 
terceiros estabelecidos num país terceiro 
não associado ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 se considerar que a 
concessão ou a transferência não é 
compatível com os interesses do 
desenvolvimento da competitividade da 
economia da União ou não respeita 
princípios éticos ou imperativos de 
segurança.

3. No que diz respeito aos resultados 
gerados por participantes que beneficiaram 
de um financiamento da União, a Comissão 
ou o organismo de financiamento pode 
opor-se a transferências de propriedade ou 
a concessões de uma licença exclusiva a 
terceiros estabelecidos na União ou num 
país terceiro não associado ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 se 
considerar que a concessão ou a 
transferência não é compatível com os 
interesses do desenvolvimento da 
competitividade da economia da União ou 
não respeita princípios éticos ou 
imperativos de segurança.

Or. en

Alteração 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nesses casos, a transferência de 
propriedade ou a concessão de licença 
exclusiva não tem lugar a menos que a 
Comissão considere que estão criadas 
salvaguardas adequadas.

Nesses casos, a transferência de 
propriedade ou a concessão de licença 
exclusiva não tem lugar a menos que a 
Comissão ou o participante na ação 
considere que estão criadas salvaguardas 
adequadas.

Or. en

Alteração 693
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, a convenção de 
subvenção pode estabelecer que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento deve ser notificado 
previamente de qualquer transferência de 
propriedade ou concessão de uma licença 
exclusiva. A convenção de subvenção fixa 
prazos para o efeito.

Quando adequado, a convenção de 
subvenção pode estabelecer que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento ou qualquer participante 
na ação seja notificado previamente de 
qualquer transferência de propriedade ou 
concessão de uma licença exclusiva. O 
modelo de convenção de subvenção deve 
fixar prazos para o efeito.

Or. en

Justificação

A transferência de resultados para entidades jurídicas estabelecidas fora dos países 
participantes ou associadas do Horizonte 2020 deve pressupor a autorização prévia dos 
participantes na ação, para evitar que os conhecimentos preexistentes ou novos de cada 
participante sejam transferidos para empresas não europeias. Esta medida contribui para 
preservar e salvaguardar a competitividade da UE.

Alteração 694
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, a convenção de 
subvenção pode estabelecer que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento deve ser notificado 
previamente de qualquer transferência de 
propriedade ou concessão de uma licença 
exclusiva. A convenção de subvenção fixa 
prazos para o efeito.

Quando adequado, a convenção de 
subvenção pode estabelecer que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento ou qualquer participante 
na ação seja notificado previamente de 
qualquer transferência de propriedade ou 
concessão de uma licença exclusiva. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

Or. en
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Alteração 695
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º-A
Sempre que seja realizado um estudo num 
domínio de relevância para a saúde 
pública, o licenciamento dos resultados da 
investigação pública deve estar 
condicionado à garantia de acesso global 
aos medicamentos, diagnósticos e 
procedimentos subsequentes.

Or. de

Justificação

Os resultados da investigação pública devem ser acessíveis para todos. Por conseguinte, os 
benefícios sociais, tal como a excelência científica, devem ser tidos em conta no contexto da 
investigação europeia, o que inclui o acesso global a medicamentos vitais.

Alteração 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Os participantes devem identificar de 
alguma forma os conhecimentos 
preexistentes no âmbito da ação num 
acordo escrito.

Os participantes devem identificar de 
alguma forma os conhecimentos 
preexistentes necessários no âmbito da 
ação num acordo escrito.

Or. fr

Alteração 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º-1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os princípios pelos quais se rege o 
direito ao acesso, definidos no presente 
artigo, constituem um pré-requisito 
mínimo, que pode ser alargado consoante 
o desejo e mediante o acordo de todos os 
participantes a uma ação específica.

Or. fr

Alteração 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pedido de exercício de direitos 
de acesso ou qualquer renúncia a direitos 
de acesso deve ser apresentado por escrito.

1. Qualquer pedido de exercício de direitos 
de acesso ou qualquer renúncia a direitos 
de acesso deve ser apresentado por escrito 
e obtido diretamente junto do participante 
que detém os resultados ou os 
conhecimentos preexistentes, salvo 
disposição em contrário estabelecida de 
comum acordo entre as partes.

Só pode haver renúncia aos direitos de 
acesso numa base casuística, depois de 
gerado o resultado ou identificados os 
conhecimentos preexistentes em causa, 
salvo disposição em contrário estabelecida 
de comum acordo entre as partes.

Or. xm

Alteração 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pedido de exercício de direitos 
de acesso ou qualquer renúncia a direitos 
de acesso deve ser apresentado por escrito.

1. Qualquer pedido de exercício de direitos 
de acesso ou qualquer renúncia a direitos 
de acesso deve ser apresentado por escrito.
Só pode haver renúncia aos direitos de 
acesso numa base casuística, depois de 
gerado o resultado ou identificados os 
conhecimentos preexistentes em questão.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que os parceiros não sejam pressionados a assinar renúncias 
gerais no acordo de consórcio.

Alteração 700
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pedido de exercício de direitos 
de acesso ou qualquer renúncia a direitos 
de acesso deve ser apresentado por escrito.

1. Qualquer pedido de exercício de direitos 
de acesso ou qualquer renúncia a direitos 
de acesso deve ser apresentado por escrito, 
salvo disposição em contrário estabelecida 
de comum acordo entre as partes.

Or. en

Alteração 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo acordo em contrário do Suprimido
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proprietário dos resultados ou dos 
conhecimentos preexistentes ao qual é 
solicitado o acesso, os direitos de acesso 
não incluem o direito de concessão de 
sublicenças.

Or. en

Alteração 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os participantes numa mesma ação 
devem informar-se mutuamente antes da 
respetiva adesão à convenção de subvenção 
de qualquer limite ou restrição legal à 
concessão de acesso aos seus 
conhecimentos preexistentes. Qualquer 
acordo celebrado posteriormente por um 
participante relativo a conhecimentos 
preexistentes deve assegurar que os direitos 
de acesso possam ser exercidos.

3. Os participantes numa mesma ação
devem informar-se mutuamente antes da 
respetiva adesão à convenção de subvenção 
de qualquer limite ou restrição legal à 
concessão de acesso aos seus 
conhecimentos preexistentes. Qualquer 
acordo celebrado posteriormente por um 
participante relativo a conhecimentos 
preexistentes deve assegurar que os direitos 
de acesso possam ser exercidos. A 
Comissão ou o organismo de 
financiamento devem ser informados de 
tais restrições antes da execução do 
acordo de subvenção e devem tomar em 
conta o impacto que estas restrições têm 
ou poderão ter no cumprimento dos 
objetivos do projeto específico.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa impedir que a lista de exclusões dos direitos de acesso contenha 
elementos que possam ser necessários para cumprir os objetivos da ação. Por outro lado, as 
exclusões são necessárias para os casos em que os conhecimentos preexistentes sejam 
cobertos por contratos (por exemplo, contratos de confidencialidade, contratos de 
transferência de materiais) ou licenças com terceiros.
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Alteração 703
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para fins dos direitos de acesso, as 
condições equitativas e razoáveis podem 
ser condições a título gratuito.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este número deve ser suprimido pois pode gerar mal-entendidos: "a título gratuito" é apenas 
uma das facetas de condições equitativas e razoáveis.

Alteração 704
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para fins dos direitos de acesso, as 
condições equitativas e razoáveis podem 
ser condições a título gratuito.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. a inserção de uma definição de "condições equitativas e razoáveis" no artigo 2.º. 

Alteração 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se tal acesso for necessário 
para o primeiro executar o seu trabalho 
no âmbito da ação.

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação.

Or. en

Alteração 706
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se tal acesso for necessário 
para o primeiro executar o seu trabalho no 
âmbito da ação.

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se tais resultados forem
necessários para o primeiro executar o seu 
trabalho no âmbito da ação.

Or. en

Alteração 707
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se tal acesso for necessário
para o primeiro executar o seu trabalho no 
âmbito da ação.

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se tais resultados forem
necessários para o primeiro executar o seu 
trabalho no âmbito da ação.

Or. en
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Justificação

A noção de "acesso" é substituída por "resultados" ou "conhecimentos preexistentes", pois 
são os resultados ou os conhecimentos preexistentes que justificam o direito de acesso.

Alteração 708
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos conhecimentos preexistentes de 
outro participante na mesma ação se esse 
acesso for necessário ao primeiro para a 
execução do seu trabalho no âmbito da 
ação e sob reserva de quaisquer restrições 
estabelecidas ao abrigo do artigo 43.º, n.º 3.

2. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos conhecimentos preexistentes de 
outro participante na mesma ação se esses 
conhecimentos preexistentes forem 
necessários ao primeiro para a execução 
do seu próprio trabalho no âmbito da ação 
e sob reserva de quaisquer restrições 
estabelecidas ao abrigo do artigo 43.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

A noção de "acesso" é substituída por "resultados" ou "conhecimentos preexistentes", pois 
são os resultados ou os conhecimentos preexistentes que justificam o direito de acesso.

Alteração 709
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos conhecimentos preexistentes de 
outro participante na mesma ação se esse 
acesso for necessário ao primeiro para a 
execução do seu trabalho no âmbito da 
ação e sob reserva de quaisquer restrições 
estabelecidas ao abrigo do artigo 43.º, n.º 3.

2. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos conhecimentos preexistentes de 
outro participante na mesma ação se esses 
conhecimentos preexistentes forem 
necessários ao primeiro para a execução 
do seu próprio trabalho no âmbito da ação 
e sob reserva de quaisquer restrições 
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estabelecidas ao abrigo do artigo 43.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 710
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se esse acesso for 
necessário ao primeiro para a exploração 
dos seus resultados.

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se esses resultados forem 
necessários ao primeiro para a exploração 
dos seus resultados.

Or. en

Justificação

Alterações para fins de clarificação.

Alteração 711
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se esse acesso for 
necessário ao primeiro para a exploração 
dos seus resultados.

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se esses resultados forem 
necessários ao primeiro para a exploração 
dos seus resultados.

Or. en

Justificação

A reformulação visa dar mais ênfase à investigação e à inovação e estar mais próxima da 
linguagem dos investigadores: o que está em causa num projeto de colaboração é o que os 
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participantes pretendem alcançar juntos, de que patentes/dados/etc. vão precisar para o 
efeito e como utilizarão os resultados. Não está em causa a concessão ou não de direitos de 
acesso.

Alteração 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva de acordo, esse acesso é 
concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Salvo disposição em contrário, esse acesso 
é concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Or. en

Alteração 713
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva de acordo, esse acesso é 
concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Salvo disposição em contrário, esse acesso 
é concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Or. en

Justificação

A reformulação visa dar mais ênfase à investigação e à inovação e estar mais próxima da 
linguagem dos investigadores: o que está em causa num projeto de colaboração é o que os 
participantes pretendem alcançar juntos, de que patentes/dados/etc. vão precisar para o 
efeito e como utilizarão os resultados. Não está em causa a concessão ou não de direitos de 
acesso.

Alteração 714
Seán Kelly
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Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva de acordo, esse acesso é 
concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Sob reserva de acordo, esse acesso é 
concedido em condições equitativas e 
razoáveis ou a título gratuito.

Or. en

Justificação

Os participantes devem poder decidir livremente as condições de acesso aos resultados da 
investigação. Estas podem ser equitativas e razoáveis ou ser gratuitas.

Alteração 715
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos conhecimentos preexistentes de 
outro participante na mesma ação, se esse 
acesso for necessário ao primeiro para a 
exploração dos seus resultados e sob 
reserva de quaisquer restrições ou limites 
estabelecidos ao abrigo do artigo 43.º, n.º 
3.

2. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos conhecimentos preexistentes de 
outro participante na mesma ação, se esses 
conhecimentos preexistentes forem 
necessários ao primeiro para a exploração 
dos seus próprios resultados e sob reserva 
de quaisquer restrições ou limites 
estabelecidos ao abrigo do artigo 43.º, n.º 
3.

Or. en

Alteração 716
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos conhecimentos preexistentes de 
outro participante na mesma ação, se esse 
acesso for necessário ao primeiro para a 
exploração dos seus resultados e sob 
reserva de quaisquer restrições ou limites 
estabelecidos ao abrigo do artigo 43.º, n.º 
3.

2. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos conhecimentos preexistentes de 
outro participante na mesma ação, se esses 
conhecimentos preexistentes forem 
necessários ao primeiro para a exploração 
dos seus próprios resultados e sob reserva 
de quaisquer restrições ou limites 
estabelecidos ao abrigo do artigo 43.º, n.º 
3.

Or. en

Justificação

A reformulação visa dar mais ênfase à investigação e à inovação e estar mais próxima da 
linguagem dos investigadores: o que está em causa num projeto de colaboração é o que os 
participantes pretendem alcançar juntos, de que patentes/dados/etc. vão precisar para o 
efeito e como utilizarão os resultados. Não está em causa a concessão ou não de direitos de 
acesso.

Alteração 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva de acordo, esse acesso é 
concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Salvo disposição em contrário, esse acesso 
é concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Or. en

Alteração 718
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Sob reserva de acordo, esse acesso é 
concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Salvo disposição em contrário, esse acesso 
é concedido em condições equitativas e 
razoáveis.

Or. en

Justificação

A reformulação visa dar mais ênfase à investigação e à inovação e estar mais próxima da 
linguagem dos investigadores: o que está em causa num projeto de colaboração é o que os 
participantes pretendem alcançar juntos, de que patentes/dados/etc. vão precisar para o 
efeito e como utilizarão os resultados. Não está em causa a concessão ou não de direitos de 
acesso.

Alteração 719
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As entidades afiliadas estabelecidas 
num Estado-Membro ou Estado associado
têm igualmente direitos de acesso aos 
resultados ou conhecimentos preexistentes 
nas mesmas condições referidas, se esse 
acesso for necessário para a exploração dos 
resultados gerados pelo participante ao 
qual está afiliado, salvo disposição em 
contrário no acordo de consórcio.

3. As entidades afiliadas têm igualmente 
direitos de acesso aos resultados ou 
conhecimentos preexistentes em condições 
equitativas e razoáveis, se esses resultados 
ou conhecimentos preexistentes forem 
necessários para a exploração dos 
resultados gerados pelo participante ao 
qual está afiliado, salvo disposição em 
contrário no acordo de consórcio. Esses 
direitos de acesso devem ser solicitados e 
obtidos diretamente junto do participante 
que detém os resultados ou os 
conhecimentos preexistentes.

Or. en

Justificação

Esta restrição ao "Estado-Membro ou Estado associado" poderia dificultar a exploração dos 
resultados e não reflete a natureza globalizada das atividades de investigação. As condições 
propostas no fim são necessárias para fins de controlo, devido ao âmbito alargado dos 



PE492.788v01-00 82/132 AM\907844PT.doc

PT

direitos de acesso concedidos às entidades afiliadas no Horizonte 2020 (já não unicamente 
nos casos em que a entidade afiliada detém um resultado).

Alteração 720
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As entidades afiliadas estabelecidas num 
Estado-Membro ou Estado associado têm 
igualmente direitos de acesso aos 
resultados ou conhecimentos preexistentes 
nas mesmas condições referidas, se esse
acesso for necessário para a exploração 
dos resultados gerados pelo participante ao 
qual está afiliado, salvo disposição em 
contrário no acordo de consórcio.

3. Sob reserva do disposto no artigo 43.º, 
n.º 1, alínea a), as entidades afiliadas 
estabelecidas num Estado-Membro ou 
Estado associado têm igualmente direitos 
de acesso aos resultados ou conhecimentos 
preexistentes em condições equitativas e 
razoáveis, se esses resultados ou 
conhecimentos preexistentes forem 
necessários para a exploração dos 
resultados gerados pelo participante ao 
qual está afiliado, salvo disposição em 
contrário no acordo de consórcio.

Or. en

Justificação

Para aumentar a clareza, a expressão "nas mesmas condições" é substituída por "condições 
equitativas e razoáveis". Igualmente, é preferível indicar que os direitos de acesso das 
entidades afiliadas devem ser solicitados e obtidos junto do participante que detém os 
conhecimentos preexistentes/resultados, para que este se possa assegurar da sua 
rastreabilidade (sob reserva do artigo 43.º, n.º 1, alínea a)).

Alteração 721
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Pode ser apresentado um pedido de 
acesso ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 no prazo 
de um ano a contar do termo da ação. 

4. Pode ser apresentado um pedido de 
direitos de acesso ao abrigo dos n.ºs 1, 2 
e 3 no prazo de um ano a contar do termo 
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Contudo, os participantes podem acordar 
um prazo diferente.

da ação ou depois de o participante que 
formula o pedido ter deixado de participar 
na ação. Contudo, os participantes podem 
acordar um prazo diferente.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa atender à situação específica dos participantes que abandonam uma ação 
antes de esta estar concluída.

Alteração 722
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Pode ser apresentado um pedido de 
acesso ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 no prazo 
de um ano a contar do termo da ação. 
Contudo, os participantes podem acordar 
um prazo diferente.

4. Pode ser apresentado um pedido de 
direitos de acesso ao abrigo dos n.ºs 1, 2 
e 3 no prazo de um ano a contar do termo 
da ação ou depois de o participante que 
formula o pedido ter deixado de participar 
na ação. Contudo, os participantes podem 
acordar um prazo diferente.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa atender à situação específica dos participantes que abandonam uma ação 
antes de esta estar concluída.

Alteração 723
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 46

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46 Suprimido
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Direitos de acesso para a União e os
Estados-Membros
1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das 
políticas ou programas da União, de 
direitos de acesso aos resultados dos 
participantes que tenham beneficiado de 
financiamento da União. Os referidos 
direitos de acesso são limitados à 
utilização não comercial e não 
concorrencial.
Esse acesso é concedido a título gratuito.
2. No que diz respeito a ações relativas à 
atividade «Sociedades Seguras» no 
âmbito do objetivo específico «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras», as 
instituições e organismos da União, bem 
como as autoridades nacionais dos 
Estados-Membros, usufruem, para fins de 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das suas políticas ou 
programas nessa área, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes 
que tenham beneficiado de financiamento 
da União. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 43.º, n.º 2, os referidos direitos de 
acesso incluem o direito de autorizar 
terceiros a utilizar os resultados em 
contratos públicos no caso de 
desenvolvimento de capacidades em 
domínios com uma dimensão de mercado 
muito limitada e com um risco de 
deficiência do mercado e quando existe 
um interesse público predominante.
O referido acesso é concedido a título 
gratuito, exceto para fins de utilização em 
contratos públicos, caso em que é 
concedido em condições equitativas e 
razoáveis a acordar. O financiamento da 
União recebido para a geração dos 
resultados é tido plenamente em conta na 
determinação das condições equitativas e 
razoáveis. As regras da Comissão em 
matéria de segurança são aplicáveis no 
que respeita a informações classificadas.
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Or. en

Alteração 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das políticas 
ou programas da União, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Os referidos direitos de acesso são 
limitados à utilização não comercial e não 
concorrencial.

1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das políticas 
ou programas da União, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Os referidos direitos de acesso são 
limitados à utilização não comercial e não 
concorrencial e não incluem o direito de 
concessão de sublicenças. A União 
Europeia deve apresentar provas 
suficientes ao participante proprietário de 
que os direitos de acesso contribuirão 
para desenvolver, executar e monitorizar 
políticas ou programas da União.

Or. en

Justificação

Alterações sugeridas pelos coordenadores DESCA.

Alteração 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das políticas 
ou programas da União, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes que 

1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das políticas 
ou programas da União, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes que 
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tenham beneficiado de financiamento da 
União. Os referidos direitos de acesso são 
limitados à utilização não comercial e não 
concorrencial.

tenham beneficiado de financiamento da 
União. O direito de acesso aos resultados 
não é extensível aos conhecimentos 
preexistentes dos participantes, mesmo 
quando esses conhecimentos preexistentes 
sejam necessários para utilizar os 
resultados. Os referidos direitos de acesso 
são limitados à utilização não comercial e 
não concorrencial.

Or. en

Alteração 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das políticas 
ou programas da União, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Os referidos direitos de acesso são 
limitados à utilização não comercial e não 
concorrencial.

1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das políticas 
ou programas da União, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. 

Or. en

Alteração 727
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse acesso é concedido a título gratuito. Esse acesso é concedido em condições a 
acordar.
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Or. en

Justificação

Alterações sugeridas pelos coordenadores DESCA.

Alteração 728
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito a ações relativas à 
atividade «Sociedades Seguras» no 
âmbito do objetivo específico «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras», as 
instituições e organismos da União, bem 
como as autoridades nacionais dos 
Estados-Membros, usufruem, para fins de 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das suas políticas ou 
programas nessa área, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes 
que tenham beneficiado de financiamento 
da União. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 43.º, n.º 2, os referidos direitos de 
acesso incluem o direito de autorizar 
terceiros a utilizar os resultados em 
contratos públicos no caso de 
desenvolvimento de capacidades em 
domínios com uma dimensão de mercado 
muito limitada e com um risco de 
deficiência do mercado e quando existe 
um interesse público predominante.

Suprimido

O referido acesso é concedido a título 
gratuito, exceto para fins de utilização em 
contratos públicos, caso em que é 
concedido em condições equitativas e 
razoáveis a acordar. O financiamento da 
União recebido para a geração dos 
resultados é tido plenamente em conta na 
determinação das condições equitativas e 
razoáveis. As regras da Comissão em 
matéria de segurança são aplicáveis no 
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que respeita a informações classificadas.

Or. en

Justificação

Supressão proposta pelos coordenadores DESCA, dado que a potencial sobrecarga de 
direitos de acesso ligada aos resultados poderia desencorajar ou impedir futuras atividades 
de exploração e, também, porque não há um limite de tempo e os participantes teriam de se 
manter a par das possíveis restrições durante anos.

Alteração 729
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito a ações relativas à 
atividade «Sociedades Seguras» no âmbito 
do objetivo específico «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras», as 
instituições e organismos da União, bem 
como as autoridades nacionais dos 
Estados-Membros, usufruem, para fins de 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das suas políticas ou 
programas nessa área, de direitos de acesso 
aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Sem prejuízo do disposto no artigo 
43.º, n.º 2, os referidos direitos de acesso 
incluem o direito de autorizar terceiros a 
utilizar os resultados em contratos públicos 
no caso de desenvolvimento de 
capacidades em domínios com uma 
dimensão de mercado muito limitada e 
com um risco de deficiência do mercado e 
quando existe um interesse público 
predominante.

2. No que diz respeito a ações relativas à 
atividade «Sociedades Seguras» no âmbito 
do objetivo específico «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras» e à 
atividade "Saúde, alterações 
demográficas e bem-estar" sob o pilar 
"Desafios societais", as instituições e 
organismos da União, bem como as 
autoridades nacionais dos Estados-
Membros, usufruem, para fins de 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das suas políticas ou 
programas nessa área, de direitos de acesso 
aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Sem prejuízo do disposto no artigo 
43.º, n.º 2, os referidos direitos de acesso 
incluem o direito de autorizar terceiros a 
utilizar os resultados em contratos públicos 
no caso de desenvolvimento de 
capacidades em domínios com uma 
dimensão de mercado muito limitada e 
com um risco de deficiência do mercado e 
quando existe um interesse público 
predominante.

Or. en
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Justificação

Por razões imperativas de reconhecido interesse público, a UE deve ter acesso aos resultados 
da investigação por si financiada no âmbito de atividades ligadas a desafios societais.

Alteração 730
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito a ações relativas à 
atividade «Sociedades Seguras» no âmbito 
do objetivo específico «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras», as 
instituições e organismos da União, bem 
como as autoridades nacionais dos 
Estados-Membros, usufruem, para fins de 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das suas políticas ou 
programas nessa área, de direitos de acesso 
aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Sem prejuízo do disposto no artigo 
43.º, n.º 2, os referidos direitos de acesso 
incluem o direito de autorizar terceiros a 
utilizar os resultados em contratos públicos 
no caso de desenvolvimento de 
capacidades em domínios com uma 
dimensão de mercado muito limitada e 
com um risco de deficiência do mercado e
quando existe um interesse público 
predominante.

2. No que diz respeito a ações relativas aos 
objetivos específicos no âmbito do pilar
"Desafios societais", as instituições e 
organismos da União, bem como as 
autoridades nacionais dos Estados-
Membros, usufruem, para fins de
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das suas políticas ou 
programas nessa área, de direitos de acesso 
aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Sem prejuízo do disposto no artigo 
43.º, n.º 2, os referidos direitos de acesso 
incluem o direito de autorizar terceiros a 
utilizar os resultados em contratos públicos 
no caso de desenvolvimento de 
capacidades em domínios com um risco de 
deficiência do mercado ou quando existe 
um interesse público predominante.

Or. en

Alteração 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito a ações relativas à 
atividade «Sociedades Seguras» no âmbito 
do objetivo específico «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras», as 
instituições e organismos da União, bem 
como as autoridades nacionais dos 
Estados-Membros, usufruem, para fins de 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das suas políticas ou 
programas nessa área, de direitos de acesso 
aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Sem prejuízo do disposto no artigo 
43.º, n.º 2, os referidos direitos de acesso 
incluem o direito de autorizar terceiros a 
utilizar os resultados em contratos públicos 
no caso de desenvolvimento de 
capacidades em domínios com uma 
dimensão de mercado muito limitada e 
com um risco de deficiência do mercado e 
quando existe um interesse público 
predominante.

2. No que diz respeito a ações relativas à 
atividade «Sociedades Seguras» no âmbito 
do objetivo específico «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras», as 
instituições e organismos da União, bem 
como as autoridades nacionais e regionais
dos Estados-Membros, usufruem, para fins 
de desenvolvimento, execução e 
acompanhamento das suas políticas ou 
programas nessa área, de direitos de acesso 
aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Sem prejuízo do disposto no artigo 
43.º, n.º 2, os referidos direitos de acesso 
incluem o direito de autorizar terceiros a 
utilizar os resultados em contratos públicos 
no caso de desenvolvimento de 
capacidades em domínios com uma 
dimensão de mercado muito limitada e 
com um risco de deficiência do mercado e 
quando existe um interesse público 
predominante.

Or. en

Alteração 732
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Secção 3 – título – artigo 47

Texto da Comissão Alteração

CASOS ESPECÍFICOS Suprimido
Disposições específicas
1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com a segurança, 
a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de alterações 
na composição do consórcio, informações 
classificadas, exploração, difusão, 
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transferência e licenciamento dos 
resultados.
2. No caso de ações de apoio a 
infraestruturas de investigação existentes 
ou novas, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas 
relativas aos utilizadores das 
infraestruturas.
3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação, a convenção de 
subvenção pode estabelecer disposições 
específicas, nomeadamente em matéria de 
direitos de acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em 
causa no âmbito da ação.
4. No caso de ações de formação e 
mobilidade, a convenção de subvenção 
pode estabelecer disposições específicas 
em matéria de compromissos relativos aos 
investigadores que beneficiam da ação, 
dos direitos de propriedade, dos direitos de 
acesso e de portabilidade.
5. No caso de ações de coordenação e 
apoio, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão.
6. No caso do instrumento a favor das 
PME e de subvenções concedidas por 
organismos de financiamento que visam 
as PME, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão.
7. No caso das Comunidades de 
Conhecimento e Inovação do Instituto 
Europeu de Tecnologia e Inovação, a 
convenção de subvenção pode estabelecer 
disposições específicas, nomeadamente 
em matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso, exploração e difusão.
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Or. en

Alteração 733
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 47

Texto da Comissão Alteração

Artigo 47 Suprimido
Disposições específicas
1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com a segurança, 
a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de alterações 
na composição do consórcio, informações 
classificadas, exploração, difusão, 
transferência e licenciamento dos 
resultados.
2. No caso de ações de apoio a 
infraestruturas de investigação existentes 
ou novas, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas 
relativas aos utilizadores das 
infraestruturas.
3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação, a convenção de 
subvenção pode estabelecer disposições 
específicas, nomeadamente em matéria de 
direitos de acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em 
causa no âmbito da ação.
4. No caso de ações de formação e 
mobilidade, a convenção de subvenção 
pode estabelecer disposições específicas 
em matéria de compromissos relativos aos 
investigadores que beneficiam da ação, 
dos direitos de propriedade, dos direitos de 
acesso e de portabilidade.
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5. No caso de ações de coordenação e 
apoio, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão.
6. No caso do instrumento a favor das 
PME e de subvenções concedidas por 
organismos de financiamento que visam 
as PME, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão.
7. No caso das Comunidades de 
Conhecimento e Inovação do Instituto 
Europeu de Tecnologia e Inovação, a 
convenção de subvenção pode estabelecer 
disposições específicas, nomeadamente 
em matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso, exploração e difusão.

Or. en

Alteração 734
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 47 – título

Texto da Comissão Alteração

Disposições específicas Disposições específicas para determinados 
tipos de ações

Or. en

Alteração 735
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com a segurança, a 
convenção de subvenção pode estabelecer 
disposições específicas, nomeadamente em 
matéria de alterações na composição do 
consórcio, informações classificadas, 
exploração, difusão, transferência e 
licenciamento dos resultados.

1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com a segurança e 
atividades justificadas por razões de saúde 
pública, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de alterações na 
composição do consórcio, informações 
classificadas, exploração, difusão, 
transferência e licenciamento dos 
resultados.

Or. es

Justificação

As razões de saúde pública são incluídas enquanto motivos para que, no acordo de 
subvenção, se estabeleçam disposições relativas à difusão, a informações classificadas etc.

Alteração 736
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com a segurança, 
a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de alterações na 
composição do consórcio, informações 
classificadas, exploração, difusão, 
transferência e licenciamento dos 
resultados.

1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com "Desafios 
societais", a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de alterações na 
composição do consórcio, informações 
classificadas, exploração, difusão, 
transferência e licenciamento dos 
resultados.

Or. en

Alteração 737
Herbert Reul, Norbert Glante
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de ações de apoio a 
infraestruturas de investigação existentes 
ou novas, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas 
relativas aos utilizadores das 
infraestruturas.

2. No caso de ações de apoio a 
infraestruturas ou institutos de 
investigação existentes ou novos, a 
convenção de subvenção pode estabelecer 
disposições específicas relativas à 
utilização das infraestruturas ou do 
instituto.

Or. de

Justificação

Esta disposição especial também deve ser aplicável aos novos institutos criados no âmbito de 
um concurso ao abrigo do Horizonte 2020.

Alteração 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de ações de apoio a
infraestruturas de investigação existentes 
ou novas, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas 
relativas aos utilizadores das 
infraestruturas.

2. No caso de ações de apoio ao 
funcionamento de infraestruturas de 
investigação existentes ou novas, a 
convenção de subvenção pode estabelecer 
disposições específicas relativas ao acesso 
dos utilizadores das infraestruturas.

Or. en

Justificação

Para cobrir parcialmente os custos operacionais das infraestruturas de investigação 
europeias através de taxas de utilização, é necessário prever, nos vários pilares do H2020, 
financiamento que permita o acesso dos investigadores às infraestruturas.
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Alteração 739
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação, a convenção de subvenção 
pode estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em causa 
no âmbito da ação.

3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação ou de ações ligadas aos 
desafios societais, no âmbito da atividade 
"saúde, evolução demográfica e bem-
estar" da vertente dos desafios societais, a 
convenção de subvenção pode estabelecer 
disposições específicas, nomeadamente em 
matéria de direitos de acesso, portabilidade 
e difusão, relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em causa 
no âmbito da ação.

Or. es

Justificação

Devem incluir-se ações ligadas à saúde, evolução demográfica e bem-estar; os acordos de
subvenção relativos a este tipo de ações podem incluir disposições específicas relativas à 
difusão, a  informações classificadas etc.

Alteração 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação, a convenção de subvenção 
pode estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em causa 

3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação ou de ações de 
investigação sobre um desafio societal, a 
convenção de subvenção estabelece
disposições específicas, nomeadamente em 
matéria de direitos de acesso, portabilidade 
e difusão, relativamente a participantes, 



AM\907844PT.doc 97/132 PE492.788v01-00

PT

no âmbito da ação. investigadores e a qualquer parte em causa 
no âmbito da ação.

Or. en

Alteração 741
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação, a convenção de subvenção 
pode estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em causa 
no âmbito da ação.

3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação ou de ações de 
investigação sob o pilar "Desafios 
societais", a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em causa 
no âmbito da ação.

Or. en

Alteração 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de inovação altamente 
importante para as necessidades dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente no domínio da saúde 
global, a Comissão deve incluir na 
convenção de subvenção condições 
relativas à melhoria do acesso e à 
razoabilidade dos preços dos produtos 
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biomédicos nos países em 
desenvolvimento através de "condições de 
licenciamento para fins humanitários".

Or. en

Alteração 743
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Em caso de investigação em que o 
interesse público predomine (por ex., que 
tenha o potencial de desenvolver uma 
droga, vacina ou diagnóstico médico 
suscetível de salvar vidas), o 
Licenciamento de Acesso Global (como 
definido no artigo 40.º, n.º 1) garante a 
disponibilidade de tratamento a preços 
razoáveis para todos os cidadãos da 
União, assim como para os doentes em 
países de médio e baixo rendimento.

Or. en

Alteração 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 47.º-A
Parcerias público-privadas 

1. De acordo com o estabelecido no 
artigo 19.º do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Programa-Quadro 
Horizonte 2020], o Horizonte 2020 pode 
ser executado através de parcerias 
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público-privadas, desde que todos os 
parceiros em causa se comprometam a 
apoiar o desenvolvimento e a execução do 
Horizonte 2020.
2. As parcerias público-privadas devem 
ser identificadas e aplicadas de um modo 
aberto e transparente com base na 
avaliação de peritos independentes, em 
conformidade com o artigo 37.º do 
presente regulamento.
Esta avaliação baseia-se nos seguintes 
critérios:
(a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União e valor acrescentado do 
instrumento de uma parceria público-
privada;
(b) Escala do impacto na competitividade, 
no crescimento sustentável e em questões 
socioeconómicas, através da definição de 
objetivos societais e de competitividade 
claros e mensuráveis, incluindo a criação 
de emprego e de metas educacionais ou de 
formação e a responsabilidade em 
alcançar esses objetivos.
3. A Comissão pode confiar tarefas de 
execução orçamental a uma parceria 
público-privada, desde que os seguintes 
critérios sejam preenchidos e 
estabelecidos num acordo contratual:
(a) Compromisso a longo prazo de todos 
os parceiros, incluindo o seu contributo 
equilibrado, com base numa visão 
partilhada e em objetivos claramente 
definidos;
(b) Escala dos recursos necessários e 
capacidade para exercer um efeito de 
alavanca em investimentos adicionais no 
domínio da investigação e inovação;
(c) Definição clara dos papéis a 
desempenhar pelos parceiros e 
indicadores-chave de desempenho 
acordados para o período escolhido.
(d) Complementaridade com outras partes 
do programa Horizonte 2020 e 
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alinhamento com o plano estratégico de 
investigação e inovação da União;
(e) Envolvimento, na parceria, de todos os 
parceiros interessados ao longo de toda a 
cadeia de valor, incluindo os utilizadores 
finais, as PME e os institutos de 
investigação.
4. As regras de participação e difusão e os 
procedimentos de avaliação e seleção de 
propostas envolvendo parcerias 
público-privadas criadas ou financiadas 
no âmbito do Horizonte 2020 devem estar 
em absoluta conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro].
5. A participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir uma das seguintes 
formas:
(a) Contribuições financeiras da União 
para projetos comuns estabelecidos ao 
abrigo do artigo 187.° do TFUE no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro, sob 
reserva da alteração dos seus atos de base, 
tendo plenamente em conta os resultados 
da análise de custo-benefício a realizar no 
quadro da avaliação de impacto do 
presente instrumento, e desde que 
preencham os critérios estabelecidos no 
n.º 2 do presente artigo; para novas 
parcerias público-privadas criadas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE e para 
outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro]. Esta forma de parceria só 
deve ser aplicada se o âmbito dos objetivos
visados e a escala dos recursos 
necessários o justificarem, e se nenhuma 
outra forma de parceria puder cumprir o 
objetivo desejado ou gerar a necessária 
alavancagem;
(b) Celebração de um acordo contratual 
entre os parceiros referidos no n.º 1, que 
especifique os objetivos da parceria, os 
respetivos compromissos dos parceiros, 
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indicadores-chave de desempenho e 
resultados a produzir, incluindo a 
identificação das atividades de 
investigação e inovação que necessitam de 
apoio do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. de

Justificação

Só devem ser criadas parcerias público-privadas quando estas tenham valor acrescentado 
enquanto instrumento (por exemplo, em termos de participação do setor, alavancagem de 
recursos privados ou melhoria da competitividade de toda uma cadeia de valor) em 
comparação com outros instrumentos possíveis. A natureza específica deste tipo de 
financiamento da investigação é, assim, tida em conta sem deixar qualquer margem para 
desvios em relação às regras de participação, o que satisfaz a exigência central de 
simplificação.

Alteração 745
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 47.º-A
No caso de ações num domínio de 
relevância para a saúde pública, a 
convenção de subvenção estabelece 
disposições relativas à garantia de acesso 
aos resultados da investigação para todos 
através de estratégias de transferência de 
tecnologia socialmente responsáveis.

Or. de

Justificação

Os resultados da investigação pública devem ser acessíveis para todos. Por conseguinte, os 
benefícios sociais, tal como a excelência científica, devem ser tidos em conta no contexto da 
investigação europeia, o que inclui o acesso global a medicamentos vitais.
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Alteração 746
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48 Suprimido
Prémios
Os prémios concedidos estão sujeitos à 
aceitação das obrigações adequadas em 
matéria de publicidade. O programa de 
trabalho ou o plano de trabalho podem 
conter obrigações específicas em matéria 
de exploração e difusão.

Or. en

Alteração 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições de atribuição de um prémio 
devem conter disposições específicas em 
matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso, exploração e difusão, 
incluindo licenciamento, a fim de garantir 
o máximo aproveitamento dos resultados 
e um acesso amplo e a preços razoáveis 
aos resultados.

Or. en

Alteração 748
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições de atribuição de um prémio 
devem conter disposições específicas, 
especialmente em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão, a fim de garantir o 
máximo aproveitamento dos resultados e 
um acesso amplo e a preços razoáveis aos 
resultados.

Or. en

Alteração 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 48 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes detêm os 
resultados e dados gerados e concedem 
licenças não exclusivas a terceiros para 
exploração dos resultados, em condições 
equitativas e razoáveis.

Or. en

Alteração 750
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 49 – título

Texto da Comissão Alteração

Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras

Contratos pré-comerciais e contratos para 
soluções inovadoras
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Or. en

Justificação

O artigo 35.º estipula que o financiamento da UE só pode assumir a forma de contratos pré-
comerciais ou de contratos para soluções inovadoras. Portanto, não é necessário prever um 
regime de propriedade intelectual para os contratos públicos diferente destes dois.

Alteração 751
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49 Suprimido
Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras
1. Salvo disposição em contrário 
estabelecida no anúncio de concurso, os 
resultados gerados por contratos 
executados pela Comissão são 
propriedade da União.
2. Nos contratos pré-comerciais 
adjudicados, são estabelecidas disposições 
específicas em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso e licenças 
a fim de garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal. O contratante que gerou 
resultados no âmbito de um contrato 
pré-comercial é proprietário, no mínimo, 
dos direitos de propriedade intelectual 
conexos. As autoridades adjudicantes 
beneficiam, no mínimo, de direitos de 
acesso a título gratuito aos resultados 
para sua própria utilização, bem como do 
direito de conceder, ou exigir aos 
contratantes participantes que concedam, 
licenças não exclusivas a terceiros para 
fins de exploração dos resultados em 
condições equitativas e razoáveis, sem 
direito de concessão de sublicenças. Se 
não proceder à exploração comercial dos 
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resultados num determinado prazo após o 
concurso pré-comercial conforme 
identificado no contrato, o contratante 
deve transferir os eventuais direitos de 
propriedade dos resultados para as 
entidades adjudicantes.
3. Nos contratos públicos adjudicados 
para soluções inovadoras, são 
estabelecidas disposições específicas em 
matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso e licenças a fim de 
garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal.

Or. en

Alteração 752
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49 Suprimido
Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras
1. Salvo disposição em contrário 
estabelecida no anúncio de concurso, os 
resultados gerados por contratos 
executados pela Comissão são 
propriedade da União.
2. Nos contratos pré-comerciais 
adjudicados, são estabelecidas disposições 
específicas em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso e licenças 
a fim de garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal. O contratante que gerou 
resultados no âmbito de um contrato 
pré-comercial é proprietário, no mínimo, 
dos direitos de propriedade intelectual 
conexos. As autoridades adjudicantes 
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beneficiam, no mínimo, de direitos de 
acesso a título gratuito aos resultados 
para sua própria utilização, bem como do 
direito de conceder, ou exigir aos 
contratantes participantes que concedam, 
licenças não exclusivas a terceiros para 
fins de exploração dos resultados em 
condições equitativas e razoáveis, sem 
direito de concessão de sublicenças. Se 
não proceder à exploração comercial dos 
resultados num determinado prazo após o 
concurso pré-comercial conforme 
identificado no contrato, o contratante 
deve transferir os eventuais direitos de 
propriedade dos resultados para as 
entidades adjudicantes.
3. Nos contratos públicos adjudicados 
para soluções inovadoras, são 
estabelecidas disposições específicas em 
matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso e licenças a fim de 
garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal.

Or. en

Alteração 753
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo disposição em contrário 
estabelecida no anúncio de concurso, os 
resultados gerados por contratos 
executados pela Comissão são 
propriedade da União.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O artigo 35.º estipula que o financiamento da UE só pode assumir a forma de contratos pré-
comerciais ou de contratos para soluções inovadoras. Portanto, não é necessário prever um 
regime de propriedade intelectual para os contratos públicos diferente destes dois.

Alteração 754
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O inventor permanece o proprietário 
dos resultados e às autoridades 
adjudicantes são concedidos direitos de 
acesso aos mesmos para fins de utilização 
própria e exploração.

Or. en

Justificação

Nos contratos públicos, é prática corrente os direitos de propriedade intelectual caberem ao 
inventor e assim deve continuar a acontecer, qualquer que seja o nível de financiamento do 
instrumento (subvenção, concurso, contratos pré-comerciais ou contratos para soluções 
inovadoras). A detenção dos direitos pela UE deve continuar a ser a exceção e só quando o 
inventor não explore os resultados.

Alteração 755
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 49 – 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No entanto, a exploração dos 
resultados por terceiros, como previsto 
nas regras de participação e difusão, deve 
circunscrever-se à satisfação das 
necessidades da União ou do(s) 
Estado(s)-Membro(s) adjudicante(s), 
estando excluída qualquer exploração 
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comercial por terceiros. O proprietário 
pode recusar conceder tais direitos a 
terceiros se os seus interesses legítimos 
forem prejudicados.

Or. en

Justificação

Limitação da exploração dos resultados, que deve ter em conta as necessidades da União, 
garantindo simultaneamente a proteção dos interesses legítimos do proprietário.

Alteração 756
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Título III-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Título III-A
Disposições específicas

Or. en

Alteração 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A
Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras

Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras
1. A adjudicação de contratos efetuada 
pela Comissão em seu próprio nome ou 
conjuntamente com os Estados-Membros 
está sujeita às regras relativas a contratos 
públicos, tal como estabelecidas no 
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Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro] e no 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Delegado].
2. O financiamento da União pode 
assumir a forma de contratos 
pré-comerciais ou de contratos para 
soluções inovadoras adjudicados pela 
Comissão ou pelo organismo de 
financiamento relevante em seu próprio 
nome ou conjuntamente com as 
autoridades adjudicantes dos 
Estados-Membros e Estados associados.
Os procedimentos de adjudicação de 
contratos:
(a) Devem observar os princípios da 
transparência, não-discriminação, 
igualdade de tratamento, boa gestão 
financeira, proporcionalidade e 
conformidade com o direito em matéria de 
concorrência e, quando aplicável, com as 
Diretivas 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE.
(b) Podem prever condições específicas 
como o facto de o local de execução das 
atividades a adjudicar para contratos pré-
comerciais ser limitado ao território dos 
Estados-Membros e dos Estados 
associados ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020, em casos devidamente 
justificados pelos objetivos das ações;
(c) Podem autorizar a adjudicação de 
múltiplos contratos no âmbito do mesmo 
procedimento («múltiplos fornecedores»);
(d) Devem prever a adjudicação dos 
contratos à(s) proposta(s) 
economicamente mais vantajosa(s). A 
proposta economicamente mais vantajosa 
deve ser identificada do ponto de vista da 
autoridade adjudicante com base em 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios 
devem ser incluídos, para além do preço 
ou dos custos, outros critérios ligados ao 
objeto do contrato público em questão, 
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como, por exemplo, qualidade, incluindo 
o valor técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador, incluindo, 
nomeadamente, outras soluções 
inovadoras que transcendam os requisitos 
mínimos estabelecidos no aviso de 
concurso, na memória descritiva ou no 
convite à apresentação de propostas;
3. Nos contratos pré-comerciais 
adjudicados, são estabelecidas disposições 
específicas em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso e licenças 
a fim de garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal. O contratante que gerou 
resultados no âmbito de um contrato 
pré-comercial é proprietário, no mínimo, 
dos direitos de propriedade intelectual 
conexos. As autoridades adjudicantes 
beneficiam, no mínimo, de direitos de 
acesso a título gratuito aos resultados 
para sua própria utilização, bem como do 
direito de conceder, ou exigir aos 
contratantes participantes que concedam, 
licenças não exclusivas a terceiros para 
fins de exploração dos resultados em 
condições equitativas e razoáveis, sem 
direito de concessão de sublicenças. Se 
não proceder à exploração comercial dos 
resultados num determinado prazo após o 
concurso pré-comercial conforme 
identificado no contrato, o contratante 
deve transferir os eventuais direitos de 
propriedade dos resultados para as 
entidades adjudicantes.
4. Nos contratos públicos adjudicados 
para soluções inovadoras, são 
estabelecidas disposições específicas em 
matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso e licenças a fim de 
garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal.

Or. en
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Alteração 758
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A
Prémios

1. O financiamento da União pode 
assumir a forma de prémios conforme 
definido no título VII do Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [Regulamento 
Financeiro]. A atribuição de prémios deve 
ser encorajada, mas não substituir-se a 
um financiamento devidamente 
estruturado.
2. As regras do concurso devem ser 
estipuladas no programa de trabalho.
3. As regras do concurso devem definir, 
pelo menos, as condições de participação, 
os critérios de concessão, incluindo o 
prazo para a apresentação de propostas e 
o prazo para a concessão, o montante do 
prémio e o regime de pagamento.
Os prémios não podem ser concedidos 
diretamente sem um concurso e devem ser 
publicados anualmente.
4. As realizações apresentadas no âmbito 
de um concurso são avaliadas por um 
grupo de peritos com base nas regras do 
concurso que foram publicadas.
Os prémios são em seguida atribuídos 
pelo gestor orçamental competente, com 
base na avaliação efetuada pelo grupo de 
peritos, que têm a liberdade de 
recomendar ou não a atribuição dos 
prémios, em função da sua avaliação da 
qualidade das realizações apresentadas.
5. O montante do prémio não estará 
ligado aos custos incorridos pelo 
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beneficiário.
6. Quando a execução de uma ação ou de 
uma programação exigir a atribuição de 
prémios a terceiros por um beneficiário de 
uma subvenção da União, esse 
beneficiário só pode atribuir esses 
prémios se as condições mínimas das 
regras do concurso forem estritamente 
definidas na decisão de subvenção ou na 
convenção entre o beneficiário e a 
Comissão, sem qualquer margem de 
discricionariedade.
7. Relativamente à difusão dos resultados, 
aplica-se o título III do presente 
regulamento. Quaisquer obrigações 
adicionais relativas à difusão ou à 
exploração dos resultados devem ser 
estipuladas nas regras do concurso.
8. Se um prémio não for atribuído dentro 
do prazo definido nas regras do concurso, 
os fundos atribuídos ao concurso serão 
reatribuídos no âmbito do mesmo 
objetivo, de acordo com o Regulamento 
(UE) n.º XX/XX [Programa-Quadro 
Horizonte 2020].

Or. en

Justificação

Retirado dos artigos 34.º e 48.º. Os n.ºs 3 a 6 contêm a redação atual do projeto de 
Regulamento Financeiro, ainda sujeito a concertação tripartida, e podem ser eliminados 
aquando da aprovação do projeto. O n.º 7 acrescenta disposições cruciais relativas a DPI e à 
difusão dos resultados. O n.º 8 assegura que os fundos atribuídos no âmbito do HORIZONTE 
2020 se mantêm no orçamento da IDI, nomeadamente caso o novo instrumento de prémios de 
incentivo não produza os efeitos desejados.

Alteração 759
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 49-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-B
Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras

1. A adjudicação de contratos efetuada 
pela Comissão em seu próprio nome ou 
conjuntamente com os Estados-Membros 
está sujeita às regras relativas a contratos 
públicos, tal como estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro] e no 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Delegado].
2. O financiamento da União pode 
assumir a forma de contratos pré-
comerciais ou de contratos para soluções 
inovadoras adjudicados pela Comissão 
conjuntamente com as autoridades 
adjudicantes dos Estados-Membros e 
Estados associados, ou pelas agências da 
União conjuntamente com as autoridades 
adjudicantes dos Estados-Membros e 
Estados associados.
Os procedimentos de adjudicação de 
contratos:
(a) Devem observar os princípios da 
transparência, não-discriminação, 
igualdade de tratamento, boa gestão 
financeira, proporcionalidade e 
conformidade com o direito em matéria de
concorrência e, quando aplicável, com as 
Diretivas 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE.
(b) Podem prever condições específicas 
como o facto de o local de execução das 
atividades a adjudicar para contratos pré-
comerciais ser limitado ao território dos 
Estados-Membros e dos Estados 
associados ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020, em casos devidamente 
justificados pelos objetivos das ações;
(c) Podem autorizar a adjudicação de 
múltiplos contratos no âmbito do mesmo 
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procedimento («múltiplos fornecedores»);
(d) Devem prever a adjudicação dos 
contratos à(s) proposta(s) mais 
vantajosa(s).
3. Nos contratos pré-comerciais 
adjudicados, são estabelecidas disposições 
específicas em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso e licenças 
a fim de garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal. O contratante que gerou 
resultados no âmbito de um contrato pré-
comercial é proprietário, no mínimo, dos 
direitos de propriedade intelectual 
conexos. As autoridades adjudicantes 
beneficiam, no mínimo, de direitos de 
acesso a título gratuito aos resultados 
para sua própria utilização, bem como do 
direito de conceder, ou exigir aos 
contratantes participantes que concedam, 
licenças não exclusivas a terceiros para 
fins de exploração dos resultados em 
condições equitativas e razoáveis, sem 
direito de concessão de sublicenças. Se 
não proceder à exploração comercial dos 
resultados num determinado prazo após o 
concurso pré-comercial conforme 
identificado no contrato, o contratante 
deve transferir os eventuais direitos de 
propriedade dos resultados para as 
entidades adjudicantes.
4. Nos contratos públicos adjudicados 
para soluções inovadoras, são 
estabelecidas disposições específicas em 
matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso e licenças a fim de 
garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal.

Or. en

Alteração 760
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 49-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-C
Instrumentos financeiros

1. Os instrumentos financeiros podem 
assumir uma das formas referidas no 
[título VIII] do Regulamento (UE) n.º
XX/XX [Regulamento Financeiro] e são 
executados em conformidade com esse 
mesmo regulamento, podendo ser 
combinados entre si e com outras 
subvenções financiadas ao abrigo do 
orçamento da União, incluindo no âmbito 
do Programa-Quadro Horizonte 2020.
2. Nos termos do artigo [54.º] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro], a Comissão 
pode confiar tarefas de execução e a 
gestão dos instrumentos financeiros ao 
BEI, ao FEI e/ou a outras instituições 
financeiras.
3. De acordo com o estabelecido no artigo 
[18.º, n.º 2], do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Regulamento Financeiro], as 
receitas e os reembolsos gerados por um 
instrumento financeiro estabelecido ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
revertem a favor desse instrumento 
financeiro.
4. As receitas e reembolsos gerados pelo 
Mecanismo de Financiamento da Partilha 
de Riscos criado ao abrigo da Decisão n.º 
1982/2006/CE e a parte da fase inicial do 
Mecanismo a favor das PME Inovadoras 
e de Elevado Crescimento (GIF1), criado 
ao abrigo da Decisão n.º 1639/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho são 
afetados aos instrumentos financeiros que 
lhes sucederem ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º XX/XX [Programa-Quadro 
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Horizonte 2020].
5. A Comissão deve assegurar que todos 
os tipos de intermediários financeiros, 
incluindo bancos públicos nacionais e 
regionais e bancos de investimento 
regionais, sejam adequadamente 
envolvidos na implementação dos 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 761
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 49-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-D
Parcerias público-privadas

1. De acordo com o estabelecido no 
artigo 19.º do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Programa-Quadro 
Horizonte 2020], o Horizonte 2020 pode 
ser executado através de parcerias 
público-privadas, desde que todos os 
parceiros em causa se comprometam a 
apoiar o desenvolvimento e a execução do 
Horizonte 2020.
2. As parcerias público-privadas devem 
ser identificadas de um modo aberto e 
transparente, com base na avaliação de 
peritos independentes, em conformidade 
com o artigo 37.º do presente 
regulamento. Essa avaliação deve 
assentar em todos os seguintes critérios:
(a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União e valor acrescentado do 
instrumento de uma parceria público-
privada;
(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e 
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em questões socioeconómicas;
3. A Comissão pode confiar tarefas de 
execução orçamental a parcerias público-
privadas, desde que os seguintes critérios 
sejam preenchidos e estabelecidos num 
acordo contratual:
(a) compromisso a longo prazo de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada 
e em objetivos claramente definidos;
(b) escala dos recursos envolvidos e 
capacidade para exercer um efeito de 
alavanca em investimentos adicionais no 
domínio da investigação e inovação;
(c) definição clara dos papéis de cada um 
dos parceiros e indicadores-chave de 
desempenho acordados para o período 
escolhido.
4. As regras para a participação e difusão 
de parcerias público-privadas criadas e 
financiadas no âmbito do Horizonte 2020 
devem estar em absoluta conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro], bem como 
com as regras estabelecidas no presente 
regulamento, exceto se as suas 
necessidades específicas o exigirem.
As regras relativas às parcerias público-
privadas podem divergir do Estatuto dos 
Funcionários, desde que os atos que 
estabelecem esses órgãos, de acordo com 
o artigo 1.º-A, n.º 2, do referido Estatuto 
não prevejam a aplicação do Estatuto em 
questão.
5. Os desvios em relação às regras 
mencionadas no n.º 2 e os motivos 
específicos para esses desvios devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, anualmente, num 
documento de trabalho. O documento de 
trabalho também deve definir o progresso 
no sentido da consecução do objetivo para 
o qual se definiram as entidades 
individuais, bem como a relevância dos 
supramencionados desvios para o projeto 
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realizado.
6. A participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir uma das seguintes 
formas:
(a) contribuições financeiras da União 
para empresas comuns estabelecidas ao 
abrigo do artigo 187.° do TFUE no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro, sob 
reserva da alteração dos seus atos de 
base; para novas parcerias público-
privadas criadas ao abrigo do artigo 187.º 
do TFUE e para outros organismos de 
financiamento referidos no artigo [55.º, 
n.º 1, alínea b), subalínea v) ou vii)] do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro]. Esta forma de 
parceria só é utilizada se o âmbito dos 
objetivos prosseguidos e a escala dos 
recursos necessários o justificarem;
(b) Celebração de um acordo contratual 
entre os parceiros referidos no n.º 1, que 
especifique os objetivos da parceria, os 
respetivos compromissos dos parceiros, 
indicadores-chave de desempenho e 
resultados a produzir, incluindo a 
identificação das atividades de 
investigação e inovação que necessitam de 
apoio do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 762
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 49-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-E
Parcerias público-públicas

1. As regras estabelecidas no presente 
regulamento também são aplicáveis às 
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parcerias público-públicas, tal como 
mencionado no artigo [20.º] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [Programa-
Quadro Horizonte 2020].
2. As parcerias público-públicas 
financiadas através do instrumento ERA-
NET podem ser elegíveis para 
cofinanciamento ao abrigo do 
Horizonte 2020, desde que satisfaçam as 
seguintes condições:
(a) um nível significativo de 
compromissos financeiros anteriores das 
entidades participantes nas ações e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos;
(b) regras e modalidades de execução 
harmonizadas das ações e convites à 
apresentação de propostas conjuntas.
As parcerias público-públicas podem ser 
apoiadas no âmbito de prioridades ou 
entre prioridades definidas no artigo 5.º, 
n.º 2, em especial através de:
3. As iniciativas de programação 
conjunta, em conformidade com o artigo 
185.º do TFUE, podem ser elegíveis para 
cofinanciamento ao abrigo do Horizonte 
2020, desde que satisfaçam as seguintes 
condições:
(a) a necessidade existente de dispor de 
uma estrutura de execução específica 
baseada no artigo 185.º do TFUE;
(b) um elevado nível de empenho dos 
países participantes na integração aos 
níveis científico, financeiro e de gestão;
(c) valor acrescentado da ação a nível da 
União;
(d) massa crítica no que diz respeito à 
dimensão e ao número dos programas em 
causa, à similitude das atividades e à 
quota-parte de investigação relevante 
abrangida;
4. A Comissão pode confiar tarefas de 
execução orçamental a uma iniciativa de 
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programação conjunta, desde que os 
seguintes critérios sejam preenchidos e 
estabelecidos num acordo:
(a) definição clara do objetivo a atingir e 
sua relevância para os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
objetivos mais vastos das políticas da 
União;
(b) compromissos financeiros rigorosos 
dos países participantes, incluindo 
compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 
transnacionais;

Or. en

Alteração 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 49-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-F
Instrumento a favor das PME

1. Apenas as PME podem responder a 
convites à apresentação de propostas 
emitidos ao abrigo do instrumento a favor 
das PME mencionado no artigo [18.º] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [Programa-
Quadro Horizonte 2020]. Serão 
encorajadas a participar conjuntamente 
com outras empresas, instituições de 
investigação e universidades. 
A partir do momento em que uma 
empresa seja validada como PME, 
considera-se que este estatuto jurídico é 
válido durante toda a vigência do projeto, 
mesmo que a empresa, devido ao seu 
crescimento, venha a exceder os limites 
máximos previstos na definição de PME.
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2. Os convites à apresentação de 
propostas ao abrigo dos instrumentos a 
favor das PME devem ser convites 
abertos, com uma abordagem tanto 
quanto possível da base para o topo 
relativamente ao tema. 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.
3. De acordo com o artigo 17.º-A, o prazo 
decorrente até à assinatura do contrato ao 
abrigo do instrumento a favor das PME 
não pode exceder os seis meses.
3. No caso das Comunidades de 
Conhecimento e Inovação do Instituto 
Europeu de Tecnologia e Inovação, a 
convenção de subvenção pode estabelecer 
disposições específicas, nomeadamente 
em matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso, exploração e difusão.
4. Se for necessária uma revisão da 
convenção de subvenção celebrada ao 
abrigo do instrumento a favor das PME 
durante a execução da ação, 
nomeadamente em matéria de alterações 
na composição do consórcio, é aplicável 
um procedimento de revisão simplificado.
5. A Comissão deve assegurar 
complementaridades suficientes entre o 
instrumento a favor das PME ao abrigo 
do Horizonte 2020 e os instrumentos 
financeiros ao abrigo do Horizonte 2020 e 
do COSME, bem como regimes e 
instrumentos definidos conjuntamente 
com os Estados-Membros, como o 
Programa Comum Eurostars.

Or. en

Alteração 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de regulamento
Artigo 49-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-G
Processo Acelerado para a Inovação

1. Qualquer entidade jurídica autorizada 
a participar em atividades abrangidas pela 
parte II ("Liderança Industrial") e parte 
III ("Desafios societais") do programa 
específico (Regulamento (UE) xy/2012), 
poderá apresentar propostas que serão 
examinadas ao abrigo do instrumento 
Processo Acelerado para a Inovação.
No âmbito da parte II ( "Liderança 
industrial") podem ser apresentadas 
propostas relativas a cada domínio 
tecnológico identificado no quadro do 
objetivo específico "Liderança em 
Tecnologias Facilitadoras e Industriais" 
do [Programa específico] sem restrições 
quanto ao teor da investigação.
No âmbito da parte III ("Desafios 
societais") podem ser apresentadas 
propostas relativas a cada desafio societal, 
sem restrições quanto ao domínio de 
investigação.
2. Podem ser apresentadas propostas em 
qualquer altura. A Comissão inicia um 
período de avaliação duas vezes por ano, 
em data previamente estabelecida. O 
prazo entre o início de um período de 
avaliação e a concessão de uma 
subvenção não pode ser superior a seis 
meses.
3. Em primeiro lugar, as propostas devem 
ser classificados de acordo com os 
critérios de adjudicação "impacto" e 
"qualidade e eficiência da execução". Em 
segundo lugar, a "excelência" é o critério 
de adjudicação crucial que determina a 
classificação final de que resultará a 
decisão de subvenção.
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4. Só poderão participar numa ação 
implementada no âmbito do processo 
acelerado cinco entidades jurídicas, no 
máximo.
3. A subvenção do Programa Horizonte 
2020 é determinada nos termos do artigo 
22.º, n.º 3-A (novo).

Or. en

Justificação

Tendo devidamente em conta que a sua aspiração é orientar-se para a inovação, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve prever pelo menos um instrumento que permita uma 
avaliação e um financiamento sistemáticos das ideias inovadoras a todo o momento, 
mediante um procedimento rápido, normalizado e fiável.  Um instrumento de "concurso 
público" ou de "abordagem ascendente" com um prazo garantido de seis meses para a 
concessão de subvenções assegurará que as ideias inovadoras não se tenham tornado já 
obsoletas quando o projeto puder ter início. Tal aumentará igualmente a participação da 
indústria. 

Alteração 765
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 49-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-H
Outras disposições específicas

1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com a segurança, 
a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de contratos 
pré-comerciais, contratos para soluções 
inovadoras, alterações na composição do 
consórcio, informações classificadas, livre 
acesso a publicações de investigação, 
exploração, difusão, transferência e 
licenciamento dos resultados.
2. Para as atividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico relacionadas 
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com a segurança, o financiamento pode 
atingir um máximo de 100% dos custos 
totais elegíveis acrescido de uma taxa fixa 
adicional de 20% para cobrir os custos 
indiretos da ação ou 70 % dos custos 
totais elegíveis quando sejam declarados 
os custos indiretos reais, em casos 
específicos relacionados com o 
desenvolvimento de capacidades em 
domínios com uma dimensão de mercado 
muito limitada e com um risco de 
deficiência do mercado ou com o 
desenvolvimento acelerado de 
equipamento para fazer face a novas 
ameaças, se o programa de trabalho assim 
o prever.
3. No caso de ações de apoio a 
infraestruturas de investigação existentes 
ou novas, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas 
relativas aos utilizadores das 
infraestruturas.
4. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação, a convenção de 
subvenção pode estabelecer disposições 
específicas, nomeadamente em matéria de 
direitos de acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em 
causa no âmbito da ação.
5. No caso de ações de formação e 
mobilidade, a convenção de subvenção 
pode estabelecer disposições específicas 
em matéria de compromissos relativos aos 
investigadores que beneficiam da ação, 
dos direitos de propriedade, dos direitos de 
acesso e de portabilidade.
6. No caso de ações de coordenação e 
apoio, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão.

Or. en
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Alteração 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 0 (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO 0 
Código de Boas Práticas da Comissão

A Comissão, incluindo as agências e 
organismos que atuam em seu nome, 
devem respeitar os seguintes princípios 
em relação a todos os projetos ao abrigo 
do Horizonte 2020:
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:
Mecanismos claros e transparentes para 
desenvolver convites sobre temas 
específicos que assegurarão condições 
equitativas, assim como a inclusão e o 
aumento da participação. Tal deve, na 
medida do possível, ser prática corrente 
em todos os programas e domínios.
O anúncio, com a devida antecedência, de 
convites futuros poderá permitir que 
potenciais participantes formem 
consórcios antes do anúncio do convite à 
apresentação de propostas, o que resulta, 
por conseguinte, em candidaturas com 
mais qualidade.
A manutenção de um prazo razoável entre 
o anúncio do concurso e o prazo para a 
apresentação de propostas pode 
traduzir-se em propostas de melhor 
qualidade e em condições mais equitativas 
entre participantes com diferentes graus 
de capacidade administrativa, experiência 
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de participação em programas 
financiados pela União, línguas diferentes 
e diferentes níveis de conhecimento da 
língua inglesa.
Os prazos para o convite à apresentação 
de propostas devem ter em conta todo o 
âmbito dos convites a nível da UE e o 
calendário académico e empresarial dos 
potenciais participantes.
Período de concessão de subvenções
O período médio de concessão de 
subvenções deve ser de seis meses a partir 
da data da oferta negocial. O período 
cumulativo 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 têm 60 dias 
úteis cumulativos para preparar todas as 
informações e documentação relevantes 
que são exigidas.
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 que não obtêm sucesso. Para 
os procedimentos em duas fases, o período
de concessão de subvenções deve ser, em 
média, 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.
A Comissão deve velar por tomar decisões 
e efetuar pedidos de informação o mais 
rapidamente que for possível. A Comissão 
deve evitar obrigar os participantes a 
elaborar ou a negociar novamente partes 
de uma oferta inicial bem sucedida, a 
menos que exista um motivo razoável e 
justificado para tal.
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Os participantes devem dispor de um 
período razoável para preparar a 
informação e a documentação necessárias 
para os projetos.
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 normalmente de 
pouca, ou nenhuma, capacidade 
específica de processar documentos 
administrativos. Devem-se evitar 
elementos repetitivos na candidatura, no 
acordo 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" 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.
A Comissão deve procurar, sempre que 
possível, evitar lançar convites que exijam 
aos participantes a apresentação de 
documentos durante os períodos de férias 
académicas e oficiais normais.
A Comissão deve ter como objetivo limitar 
o período para preparar a documentação 
necessária após a conclusão de um 
acordo de subvenção a 15 dias úteis.
Em casos adequados, como é o das PME, 
a Comissão pode, de forma útil, ser 
autorizada a levantar a obrigação imposta 
aos participantes de apresentar, em parte 
ou na totalidade, 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 
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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.
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).
A Comissão não deve estabelecer metas 
em relação ao nível de subscrição de 
convites individuais à apresentação de 
propostas.
Período de pagamento
Os participantes que já concluíram o 
trabalho para o qual foram contratados 
devem ser pagos atempadamente.
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 ao pagamentos dos 
montantes.
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 do acordo de subvenção, e que 
esses mesmos montantes sejam 
distribuídos entre os parceiros 
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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.
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.
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).
Nos casos em que novos parceiros 
participem no projeto depois de o acordo 
de subvenção ter sido negociado, 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 seja consideravelmente 
diferente.
A Comissão deve implementar um 
processo de auditoria hierárquica que 
garantirá que os auditores dos 
beneficiários se encontram a um nível 
padronizado 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 
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apresentada.
A UE será obrigada a prestar informações 
sobre os pagamentos através da 
elaboração de estatísticas bianuais que 
apresentem as atuais datas de pagamento 
em função dos 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.
A pedido do participante, os acordos de 
subvenções devem respeitar o calendário 
académico e oficial. 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 
escolar.
Recurso
A Comissão deve prever um procedimento 
de recurso formal 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 recurso/compensação 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 
recursos relativamente a qualquer um dos 
domínios do Horizonte 2020 nos quais 
estão envolvidos. O procedimento de 
recurso não se deve limitar aos aspetos 
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processuais da avaliação das propostas.
A Comissão deve responder aos recursos 
mediante uma decisão preliminar no 
prazo de 30 dias após a sua receção.
De acordo com a Diretiva 2008/52/CE 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 
tribunais (2011/2026(INI)), sempre que 
um recursos 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 
centro de mediação. O centro de mediação 
ou uma lista de centros de mediação 
aceites pela Comissão é estabelecido 
previamente pela Comissão e pelo(s) 
participante(s).
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 reparação.
Comunicações
O processo de aprovação ética deve ser 
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 
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estritamente necessária.
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 da 
Comissão pertinentes são disponibilizados 
e enviados aos participantes.
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 das Regras de participação e de 
difusão.

Or. en


