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Alteração 392
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São consideradas receitas da ação: Suprimido
a) Recursos disponibilizados aos 
participantes por terceiros por meio de 
transferências financeiras ou 
contribuições em espécie a título gratuito, 
desde que tenham sido contribuições do 
terceiro especificamente para utilização 
na ação;
b) Rendimentos gerados pela ação, exceto 
os rendimentos gerados pela exploração 
dos resultados da ação;
c) Rendimentos gerados com a venda de 
ativos adquiridos ao abrigo da convenção 
de subvenção até ao valor do custo 
inicialmente imputado à ação pelo 
participante.

Or. en

Alteração 393
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Recursos disponibilizados aos 
participantes por terceiros por meio de 
transferências financeiras ou 
contribuições em espécie a título gratuito, 
desde que tenham sido contribuições do 
terceiro especificamente para utilização 
na ação;

Suprimido

Or. en
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Alteração 394
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Rendimentos gerados pela ação, exceto 
os rendimentos gerados pela exploração 
dos resultados da ação;

Suprimido

Or. en

Alteração 395
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Rendimentos gerados com a venda de 
activos adquiridos ao abrigo da 
convenção de subvenção até ao valor do 
custo inicialmente imputado à ação pelo 
participante.

Suprimido

Or. en

Alteração 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de 
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 

Suprimido
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taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

Or. en

Justificação

Os n.ºs 3 a 6 do artigo 22.º devem ser transferidos para um novo artigo 22.º-A, a fim de se 
tornarem mais claros.

Alteração 397
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de 
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

Suprimido

Or. de

Alteração 398
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de 
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

Suprimido

Or. en

Alteração 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de 
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

3. São aplicadas a cada ação as taxas de 
reembolso dos custos elegíveis definidas 
nos n.ºs 4 e 5 do presente artigo, segundo 
a natureza das atividades financiadas.

Or. it

Justificação

Deve ser possível realizar atividades de I&D ou "atividades próximas do mercado" no âmbito 
de cada projeto. Além disso, deve ser assegurado a certeza e uniformidade das regras. As 
taxas de reembolso devem ser estabelecidas nas regras de participação de uma vez por todas 
e não anualmente nos programas de trabalho ou em cada convite à apresentação de 
propostas.

Alteração 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de 
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

3. O modelo de financiamento deverá 
abranger os seguintes aspetos:

a) Uma simplificação real para todos os 
participantes, comparativamente ao 
Sétimo Programa-Quadro, em 
conformidade com procedimentos de 
auditoria simplificados;
b) Uma maior possibilidade de 
participação de instituições de 
investigação, universidades e PME; 
c) Uma maior participação do setor 



AM\909709PT.doc 7/98 PE492.763v01-00

PT

industrial, comparativamente ao Sétimo 
Programa-Quadro, nomeadamente 
através de uma simplificação real;
d) Uma aceitação mais ampla das práticas 
contabilísticas habituais dos 
beneficiários;
e) A opção de uma percentagem fixa;
f) O cumprimento das regras em matéria 
de auxílios estatais e a garantia de que o 
modelo de financiamento não leva a 
distorções de mercado;
g) Atrair o cofinanciamento dos fundos 
estruturais relacionados com atividades 
de desenvolvimento de capacidades.

Or. en

Justificação

Maiores incentivos económicos em termos de custos reembolsados, comparativamente ao 
Sétimo Quadro-Financeiro, no que se refere à indústria; os incentivos económicos em termos 
de custos reembolsados não devem ser reduzidos comparativamente ao Sétimo 
Quadro-Financeiro.

Alteração 401
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas. A taxa 
máxima é fixada no programa de trabalho 
ou no plano de trabalho.

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas.

Or. xm

Justificação

As taxas de reembolso propostas são incertas. A afirmação "A taxa máxima é fixada no 
programa de trabalho ou no plano de trabalho" é ambígua, uma vez que poderia pressupor a 
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fixação de taxas mais baixas do que a taxa máxima de 100 ou 70% nos programas de 
trabalho ou nos planos de trabalho. Qualquer que seja o modelo selecionado, é necessário 
especificar que as taxas estabelecidas nas regras de participação serão incluídas no 
programa de trabalho (e não as taxas máximas).

Alteração 402
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de 
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A taxa 
máxima é fixada no programa de trabalho 
ou no plano de trabalho.

3. São aplicadas, no máximo, duas taxas 
únicas de reembolso dos custos elegíveis 
por ação a todas as atividades nelas
financiadas. A taxa máxima é fixada no 
programa de trabalho ou no plano de 
trabalho.

Or. de

Justificação

A presente alteração torna-se necessária devido à alteração do artigo 22.º (5-A).

Alteração 403
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas. A taxa máxima 
é fixada no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho.

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas. Os custos 
elegíveis podem incluir igualmente custos 
de gestão. A taxa máxima é fixada no 
programa de trabalho ou no plano de 
trabalho.

Or. de
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Justificação

O sistema de reembolso de custos de gestão fundamentados já provou o seu valor e deve ser 
mantido.

Alteração 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas. A taxa máxima 
é fixada no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho.

3. Sem prejuízo do n.º 4, é aplicada uma 
taxa única de reembolso dos custos 
elegíveis por ação a todas as atividades 
nela financiadas. A taxa máxima é fixada 
no programa de trabalho ou no plano de 
trabalho.

Or. en

Alteração 405
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas. A taxa 
máxima é fixada no programa de trabalho 
ou no plano de trabalho.

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis, por atividade, no 
âmbito de um projeto. A taxa máxima é 
fixada no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho.

Or. en

Justificação

As instituições de investigação e as universidades estão sujeitas a reembolsos abaixo dos 
100%, o que torna extremamente difícil a sua participação em tais projetos. Por exemplo, os 
estudos clínicos seriam abrangidos por ações de demonstração, no entanto, são conduzidos, 
principalmente, pelo meio académico. Essas ações levariam, seguramente, a uma diminuição 
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do número de parceiros do mundo académico. Por conseguinte, o centro da atividade de 
demonstração deve ser separado de outras atividades numa mesma ação, devendo existir 
diferentes taxas de reembolso para diferentes atividades.

Alteração 406
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

3. O reembolso dos custos elegíveis deve 
basear-se nas seguintes taxas fixas por 
tipo de atividade e por tipo de 
participante, consoante o método de 
cálculo dos custos escolhido pelo 
participante: 

Or. en

(Com referência à alteração 53; PE489.632v01-00)

Justificação

Em consequência da reintrodução da opção de reembolso com base nos custos totais, o 
ajuste das taxas de reembolso propostas é considerado crucial para cumprir o princípio do 
cofinanciamento e prevenir um aumento substancial dos custos da União Europeia por 
projeto. Em vez de uma taxa única de reembolso, deve usar-se um conjunto reduzido de taxas 
de reembolso tendo em consideração o método de cálculo dos custos e o tipo de participante, 
com base nas condições especificadas na presente tabela.

Alteração 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – quadro (novo)

Texto da Comissão

Alteração
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 Or. en

Justificação

Justificação: Um dos maiores problemas da Europa não é a investigação fundamental, mas 
antes como tornar essa investigação fundamental em soluções comercializáveis. Por 
conseguinte, é necessário conceder financiamento suficiente a soluções próximas do 
mercado.

Alteração 408
Andrzej Grzyb

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

3. O reembolso dos custos elegíveis deve 
basear-se nas seguintes taxas fixas por 
tipo de atividade e por tipo de 
participante, consoante o método de 
cálculo dos custos escolhido pelo 
participante:

Or. en

Alteração 409
Andrzej Grzyb

Tipo de atividade
Método de 

cálculo 
Tipo de participante

dos custos Universidade/
OIT/Outros

Indústria

Investigação e 
Desenvolvimento

Custos diretos 
+ taxa fixa 100% + 20% 100% + 20%

Custos totais 75% -
Desenvolvimento 

Experimental
Custos diretos 

+ taxa fixa 100% + 20% 70% + 20%

Custos totais 75% -
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – quadro (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Tipo de atividade
Método de 

cálculo 
Tipo de 

participante
dos custos Universidade/OIT/

PME/Outros
Indústria

Investigação e
Custos diretos + 

taxa fixa
100% + 20% 70% + 20%

Desenvolvimento Custos totais 70% 50%

Proximidade do 
mercado

Custos diretos + 
taxa fixa

100% + 20% 50% + 20%

Custos totais 70% 35%

Or. en

(Ver alteração 13)

Alteração 410
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

3. O reembolso dos custos elegíveis deve 
basear-se nas seguintes taxas fixas por 
tipo de atividade e por tipo de 
participante, consoante o método de 
cálculo dos custos escolhido pelo 
participante:

Or. en
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Alteração 411
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A – quadro (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Tipo de atividade Método de 
cálculo dos 
custos

Tipo de 
participante

Universidade/
OIT/Outros

PME Indústria

Investigação e 
Desenvolvimento

Custos totais 
elegíveis + 
taxa fixa

100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

Custos totais 70% 70% 50%
Desenvolvimento 
Experimental

Custos totais 
elegíveis + 
taxa fixa

100%+20% 70% + 20% 30% + 20%

Custos totais 70% 50% 35%

Or. en

Alteração 412
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas. A taxa máxima 
é fixada no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho.

3. É aplicada uma taxa única de reembolso 
dos custos elegíveis por ação a todas as 
atividades nela financiadas. A taxa máxima 
é definida como exposto nos n.ºs 4 e 5.

Or. en
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Justificação

As taxas de financiamento máximas devem ser estabelecidas no presente regulamento. Caso 
sejam fixadas posteriormente, no programa de trabalho ou no plano de trabalho, resultarão 
numa atribuição de fundos menos transparente e menos clara. 

Alteração 413
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – quadro (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Tipo de 
atividade

Método de cálculo 
dos custos

Todos os participantes: 
Universidades, OIT/Outros, 

PME e Indústria

Investigação Custos diretos 
totais elegíveis + 
taxa fixa

100% + 30%

Atividades 
previstas no 
artigo 22.º, n.º 5

Custos diretos 
totais elegíveis + 
taxa fixa

70% + 40%

Or. en

Alteração 414
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração



AM\909709PT.doc 15/98 PE492.763v01-00

PT

Or. en

Alteração 415
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É aplicada a seguinte taxa única de 
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas, 
incluindo a opção de reembolso com base 
nos custos totais:

Or. en

Justificação

Devido à diminuição constante da participação da indústria nos últimos Programas-Quadro, 
é necessária uma simplificação considerável e uma abordagem baseada na confiança e 
tolerante ao risco, a fim de aumentar a participação da indústria, que constitui uma das 
pedras angulares do Programa-Quadro Horizonte 2020. É necessário introduzir uma taxa 
única de reembolso enquanto simplificação administrativa, tendo em conta a redução da 
complexidade. A opção de reembolso com base nos custos totais deve ser prosseguida 
enquanto segunda oportunidade de simplificação e redução dos encargos administrativos, 
nomeadamente, tendo em conta as despesas da indústria com a investigação.

Alteração 416
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-B (novo)

Tipo de atividade
Método de 

cálculo 
dos custos Universidade/

OIT/Outros
Indústria

Investigação e
Custos diretos + 

taxa fixa 100% + 20% 70% + 20%

Desenvolvimento Custos totais 70%
Proximidade do 

mercado
Custos diretos + 

taxa fixa 100% + 20% 30% + 20%

Custos totais 70%
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Texto da Comissão

Alteração

Tipo de atividade
Método de 
cálculo dos
custos

Taxa única para todos os participantes

Investigação e 
Desenvolvimento

Custos diretos + 
taxa fixa 100% + 20%

Custos totais 70%
Proximidade do 
mercado

Custos diretos + 
taxa fixa 70% + 20%

Custos totais 70%

Or. en

Justificação

Se forem permitidas diferentes combinações de taxas de financiamento e definições de custos 
indiretos para diferentes tipos de participantes, o objetivo global postulado de aumentar a 
participação da indústria de forma significativa não será alcançado. É necessário introduzir 
uma taxa única de reembolso enquanto simplificação administrativa, a fim de reduzir a 
complexidade dos métodos de atribuição. A opção de reembolso com base nos custos totais 
deve ser prosseguida enquanto segunda oportunidade de simplificação e redução dos 
encargos administrativos, nomeadamente, tendo em conta as despesas da indústria com a 
investigação.

Alteração 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os custos elegíveis serão compostos por 
custos diretamente atribuíveis à ação, 
seguidamente designados "custos diretos 
elegíveis" e, quando aplicável, por custos 
que não são diretamente atribuíveis à 
ação, mas que foram incorridos em 
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relação direta com os custos diretos 
elegíveis atribuídos à ação, seguidamente 
designados "custos indiretos elegíveis".

Or. en

Alteração 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os n.ºs 3 a 6 do artigo 22.º devem ser transferidos para um novo artigo 22.º-A, a fim de se 
tornarem mais claros.

Alteração 419
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 420
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis 
relativos a atividades de investigação e 
desenvolvimento para todos os 
participantes e a atividades de 
desenvolvimento experimental realizadas 
por universidades, OIT e instituições e 
organismos apoiados por financiamentos 
públicos, sem prejuízo do princípio do 
cofinanciamento

Or. en

Alteração 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, 
nomeadamente no que se refere a 
organizações de pessoas com deficiência e 
todos os projetos em que estas participem.

Or. en

Alteração 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 90% dos custos totais elegíveis no que 
se refere a universidades, a instituições de 
investigação, a institutos de investigação e 
às PME, e um máximo de 75%, no que se 
refere à indústria.

Or. en

Justificação

Estes cálculos são indicativos e devem ser sujeitos a uma análise mais aprofundada, em 
cooperação com a Comissão Europeia e outras partes interessadas, a fim de garantir a sua 
conformidade com os objetivos e os princípios enumerados no artigo 22.º.

Alteração 424
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento, 
no que se refere a organismos públicos 
sem fins lucrativos, a estabelecimentos de 
ensino superior e secundário, a 
instituições de investigação e às PME.

Or. en

Alteração 425
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

4. Sem prejuízo da aplicação do requisito 
de ausência de lucro, a subvenção do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 será de 
100 % dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

Or. xm

Justificação

As regras de participação devem, no mínimo, prever taxas de reembolso fixas aplicáveis a 
todos os projetos no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020, sem prejuízo do 
cumprimento do requisito de ausência de lucro. A variação das taxas dos programas de 
trabalho iria complicar a gestão dos projetos dos beneficiários.

Alteração 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 será equivalente a 100 % 
dos custos totais elegíveis, sem prejuízo do 
princípio do cofinanciamento.

Or. en

Alteração 427
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 atingirá um máximo de 
100 % dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

Or. en

Alteração 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um 
máximo de 70% dos custos totais elegíveis 
para as seguintes ações:

Suprimido

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;
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b) Ações de cofinanciamento de 
programa.

Or. en

Justificação

Os n.ºs 3 a 6 do artigo 22.º devem ser transferidos para um novo artigo 22.º-A, a fim de se 
tornarem mais claros.

Alteração 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um 
máximo de 70% dos custos totais elegíveis 
para as seguintes ações:

Suprimido

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;
b) Ações de cofinanciamento de 
programa.

Or. en

Alteração 430
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um 
máximo de 70% dos custos totais elegíveis 

Suprimido
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para as seguintes ações:
a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;
b) Ações de cofinanciamento de 
programa.

Or. en

Alteração 431
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um 
máximo de 70% dos custos totais elegíveis 
para as seguintes ações:

Suprimido

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;
b) Ações de cofinanciamento de
programa.

Or. en

Alteração 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 5. A subvenção do Programa-Quadro 
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Horizonte 2020 está limitada a um máximo 
de 70% dos custos totais elegíveis para as 
seguintes ações:

Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis para 
atividades de desenvolvimento 
experimental realizadas por instituições 
ou organismos não apoiados por 
financiamentos públicos e por 
participantes da indústria.

Or. en

Alteração 433
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um 
máximo de 70% dos custos totais elegíveis 
para as seguintes ações:

5. Sem prejuízo da aplicação do requisito 
de ausência de lucro, a subvenção do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 será de 
70 % dos custos totais elegíveis para as 
seguintes ações:

Or. xm

Justificação

As regras de participação devem, no mínimo, prever taxas de reembolso fixas aplicáveis a 
todos os projetos no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020, sem prejuízo do 
cumprimento do requisito de ausência de lucro. A variação das taxas dos programas de 
trabalho iria complicar a gestão dos projetos dos beneficiários.

Alteração 434
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um máximo 
de 70% dos custos totais elegíveis para as 

5. Com exceção de ações no domínio da 
produção agrícola primária, a subvenção 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 está 
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seguintes ações: limitada a um máximo de 70 % dos custos 
totais elegíveis para as seguintes ações:

Or. en

Alteração 435
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um máximo 
de 70% dos custos totais elegíveis para as 
seguintes ações:

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um máximo 
de 70 % dos custos totais elegíveis para as 
seguintes atividades:

Or. en

Justificação

As instituições de investigação e as universidades estão sujeitas a reembolsos abaixo dos 
100%, o que torna extremamente difícil a sua participação em tais projetos. Por exemplo, os 
estudos clínicos seriam abrangidos por ações de demonstração, no entanto, são conduzidos, 
principalmente, pelo meio académico. Essas ações levariam, seguramente, a uma diminuição 
do número de parceiros do mundo académico. Por conseguinte, o centro da atividade de 
demonstração deve ser separado de outras atividades numa mesma ação, devendo existir 
diferentes taxas de reembolso para diferentes atividades.

Alteração 436
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um máximo 
de 70% dos custos totais elegíveis para as 
seguintes ações:

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um máximo 
de 30% dos custos totais elegíveis relativos 
à indústria para as seguintes ações:
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Or. en

Alteração 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um 
máximo de 70% dos custos totais elegíveis 
para as seguintes ações:

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 elevar-se-á a 70% dos 
custos totais elegíveis para as seguintes 
ações:

Or. en

Alteração 438
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;

Suprimido

Or. en

Alteração 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações que consistem primariamente em Suprimido
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atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;

Or. en

Alteração 440
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;

Suprimido

Or. en

Alteração 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;

Suprimido

Or. en

Alteração 442
Hermann Winkler
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;

a) Ações que consistem em atividades 
como prototipagem, ensaio, demonstração, 
desenvolvimento experimental, 
ações-piloto e replicação no mercado, com 
exceção de universidades, instituições de 
investigação e organizações sem fins 
lucrativos e com exceção de projetos que 
incluam, maioritariamente, ações ao 
abrigo do n.º4;

Or. de

Alteração 443
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado; com exceção das vertentes da 
atividade que incluem apenas 
investigação e desenvolvimento. Os custos 
dessas vertentes são reembolsados ao 
abrigo do artigo 22.º, n.º 4.

Or. de

Justificação

É mais justo excluir da taxa mais baixa de elegibilidade para atividades de inovação os 
participantes envolvidos na investigação pura, que podem ser igualmente universidades e 
instituições de investigação. A atribuição por tipo de atividade não apresenta encargos 
administrativos significativos na realização de um projeto. Tal garante que toda a cadeia de 
inovação pode ser abrangida de forma flexível por um projeto.
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Alteração 444
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;

a) Atividades que consistem primariamente 
em atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;

Or. en

Justificação

As instituições de investigação e as universidades estão sujeitas a reembolsos abaixo dos 
100%, o que torna extremamente difícil a sua participação em tais projetos. Por exemplo, os 
estudos clínicos seriam abrangidos por ações de demonstração, no entanto, são conduzidos, 
principalmente, pelo meio académico. Essas ações levariam, seguramente, a uma diminuição 
do número de parceiros do mundo académico. Por conseguinte, o centro da atividade de 
demonstração deve ser separado de outras atividades numa mesma ação, devendo existir 
diferentes taxas de reembolso para diferentes atividades.

Alteração 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de cofinanciamento de 
programa.

Suprimido

Or. en

Alteração 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Ações de cofinanciamento de 
programa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Incluído no artigo 22.º, n.º5.

Alteração 447
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de cofinanciamento de 
programa.

Suprimido

Or. en

Alteração 448
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ações de cofinanciamento de programa. b) Ações de cofinanciamento de programa.
Quando previsto no programa de 
trabalho, é possível acumular 
financiamentos de vários fundos da União 
e, nomeadamente, da política de coesão. 

Or. de
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Alteração 449
Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em derrogação do disposto no n.º 5, 
as ações no domínio da produção agrícola 
primária devem beneficiar de subvenções 
que abranjam 100% dos custos totais 
elegíveis.

Or. en

Alteração 450
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em derrogação do disposto no n.º 5, 
os projetos-piloto, de demonstração e 
experimentação, bem como as ações 
inovadoras com impacto ambiental 
positivo no domínio da produção agrícola 
primária devem beneficiar de subvenções 
equivalentes a 100% dos custos totais 
elegíveis.

Or. en

Justificação

No domínio da agricultura, muitas medidas inovadoras que podem ser promovidas a nível 
das explorações agrícolas (por exemplo, a substituição de pesticidas por insetos para 
combater os invasores) dão origem a bens públicos ambientais, por exemplo, solos mais 
saudáveis. No entanto, ao contrário de outros setores produtivos, as técnicas agrícolas 
inovadoras não se refletem no preço final dos produtos. Um pimento será sempre um 
pimento, independentemente da evolução das técnicas de cultivo, ao contrário dos novos 
dispositivos industriais, que são imediatamente visíveis no mercado. Se não fossem 
abrangidos a 100%, os agricultores não teriam qualquer incentivo à inovação.
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Alteração 451
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em derrogação do disposto no n.º 5, 
as ações no domínio da produção agrícola 
primária podem beneficiar de subvenções 
que atinjam um máximo de 100% dos 
custos totais elegíveis.

Or. en

Alteração 452
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em derrogação do disposto no n.º 5, 
as ações no domínio da produção agrícola 
primária beneficiarão de subvenções que 
abranjam um máximo de 100% dos custos 
totais elegíveis.

Or. en

Alteração 453
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A escolha da taxa de reembolso 
aplica-se a todas as ações, em todos os 
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convites à apresentação de propostas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e também a todos os participantes 
numa ação. As taxas de reembolso para 
ações que combinem a investigação com 
as atividades referidas no artigo 22.º, n.º 
5, alíneas a) e b), devem ser determinadas 
em função da natureza de cada atividade, 
como definido em cada pacote de 
trabalho.

Or. en

Justificação

A taxa de financiamento aplicável às ações deve ser, no máximo, 100% ou até 70%, devendo 
esta regra ser igualmente aplicada no caso de ações que combinem os dois tipos de 
atividades. Por razões de clareza e simplificação, as atividades mencionadas no artigo 22.º, 
n.º 5, devem ser identificadas num pacote de trabalho específico. Sem essa clareza, o objetivo 
do convite à apresentação de propostas ficará comprometido e a participação de centros de 
investigação e de universidades em convites à apresentação de propostas mistos sofrerá uma 
redução considerável. 

Alteração 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O reembolso de todas as atividades 
de gestão, como a coordenação, a 
logística, a organização, o 
aconselhamento de gestão e a supervisão 
deve ser identificado num pacote de 
trabalho específico e considerado custos 
diretos, estando sujeitos às regras 
aplicáveis a ações no âmbito das quais 
foram incorridos, até 100%, no máximo, 
ou até 70%. O montante desse pacote de 
trabalho relativamente aos custos de 
gestão não deve exceder 7% do orçamento 
total atribuído à ação.

Or. en
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Justificação

De modo a garantir a transparência e a segurança jurídica do reembolso dos custos de 
gestão, é necessário que esse reembolso seja considerado custo direto. Tal é igualmente 
necessário a fim de garantir um financiamento adequado das tarefas de coordenação 
essenciais em algumas atividades.

Alteração 455
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Relativamente às ações de 
cofinanciamento de programas, a taxa 
aplicável deve ser fixada no programa de 
trabalho. Para efeitos do presente 
regulamento e em conformidade com o 
artigo [119.º] do Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regulamento Financeiro], o 
cofinanciamento pode assumir a forma de 
um financiamento cumulativo de rubricas 
orçamentais distintas, em casos 
justificados previstos no programa de 
trabalho, sem prejuízo da exclusão do 
duplo financiamento dos custos.

Or. it

Justificação

Há que esclarecer os termos do cofinanciamento, fazendo particular referência à taxa 
aplicável e às possibilidades de financiamento cumulativo.

Alteração 456
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Relativamente aos custos das 
atividades de gestão, difusão e 
coordenação, o participante coordenador 
deve receber uma taxa fixa máxima de 
7 % dos custos diretos elegíveis para 
cobrir os custos das atividades de gestão e 
coordenação. A Comissão deve definir 
uma escala decrescente para esses custos, 
de modo a que a taxa fixa seja 
inversamente proporcional ao custo total 
da ação.

Or. en

Alteração 457

Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Todos os custos decorrentes das 
atividades de gestão (coordenação, 
logística, organização, consultoria de 
gestão e supervisão) constituem uma 
componente específica e são 
reembolsados à mesma taxa que os custos 
diretos da ação a que se referem. O 
reembolso desses custos não deve exceder 
7% do orçamento total da ação.

Or. it

Alteração 458
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Relativamente aos custos das 
atividades de gestão e coordenação, o 
participante coordenador deve receber um 
montante fixo ou taxa fixa adicional de 
7 % dos custos diretos totais elegíveis para 
cobrir os custos das atividades de gestão e 
coordenação, a ser definidos de forma 
mais pormenorizada no modelo de 
convenção de subvenção.

Or. en

(Com referência à alteração 57; PE489.632v01-00)

Justificação

Ao atribuir um montante fixo de 7%, o reembolso dirá respeito apenas a um máximo de 7%, 
ainda que os custos efetivos sejam inferiores. Esta formulação impede que um montante não 
seja abrangido pela organização de coordenação. Além disso, os encargos administrativos 
(auditoria) de um montante fixo são muito mais baixos do que um reembolso dos custos 
efetivos. Os custos diretos totais elegíveis abrangem a totalidade dos custos de todos os 
participantes e não apenas os custos da organização de coordenação.

Alteração 459
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de cobrir os custos de gestão e 
coordenação da ação, cada ação deve 
receber um montante fixo adicional 
correspondente a 5% dos custos diretos 
totais elegíveis, excluindo os custos 
diretos elegíveis relativos a 
subcontratação e os custos dos recursos 
disponibilizados por terceiros que não são 
utilizados nas instalações do beneficiário, 
bem como o apoio financeiro a terceiros. 
A gestão desse montante fixo fica ao 
critério do consórcio. 
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Or. en

Alteração 460
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os custos incorridos pelo 
coordenador do projeto na coordenação 
dos projetos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem ser totalmente 
reembolsados até ao limite máximo de 5% 
dos custos diretos totais do projeto. Os 
custos de difusão dos resultados do 
projeto devem ser reembolsados na 
totalidade.

Or. nl

Alteração 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em derrogação do disposto no n.º 5, 
as ações no domínio da produção agrícola 
e do desenvolvimento rural relacionadas 
com a produção de bens públicos, que 
envolvem prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado, devem beneficiar de subvenções 
que abranjam 100% dos custos totais 
elegíveis.

Or. en
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Alteração 462

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As universidades, as OIT e as 
instituições e organismos apoiados por 
financiamentos públicos podem optar por 
um sistema de contabilidade de custos, 
devendo, nesse caso, a subvenção do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 ser 
limitada a um máximo de 75% dos custos 
totais para todos os tipos de atividades.

Or. en

Alteração 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As taxas de reembolso determinadas no 
presente artigo são também aplicáveis no 
caso de ações em que o financiamento por 
taxa fixa, tabela de custos unitários ou 
montante fixo é fixado para a totalidade 
ou parte de uma ação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os n.ºs 3 a 6 do artigo 22.º devem ser transferidos para um novo artigo 22.º-A, a fim de se 
tornarem mais claros.
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Alteração 464
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As taxas de reembolso determinadas no 
presente artigo são também aplicáveis no 
caso de ações em que o financiamento por 
taxa fixa, tabela de custos unitários ou 
montante fixo é fixado para a totalidade 
ou parte de uma ação.

Suprimido

Or. en

Alteração 465
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A fim de cobrir os custos de gestão e 
coordenação da ação, cada ação deve 
receber um montante fixo adicional 
correspondente a 5% dos custos diretos 
totais elegíveis, excluindo os custos 
diretos elegíveis relativos a 
subcontratação e os custos dos recursos 
disponibilizados por terceiros que não são 
utilizados nas instalações do beneficiário, 
bem como o apoio financeiro a terceiros. 
A gestão desse montante fixo fica ao 
critério do consórcio. 

Or. en

Alteração 466
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Relativamente ao processo de 
validação utilizado para validar e verificar 
o tipo de participante, devem ser usados, 
sempre que possível, os registos do 
sistema de registo único, incluindo o 
código de identificação do participante. 
No caso de entidades que tenham sido 
validadas em programas-quadro 
anteriores, não serão necessárias 
repetições da validação, a menos que a 
natureza jurídica da entidade tenha 
mudado ou, no caso das PME, uma 
empresa tenha excedido os requisitos da 
definição de PME.

Or. en

Alteração 467
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os custos resultantes da coordenação 
de consórcios podem ser reembolsados a 
uma taxa fixa adicional de 7% dos custos 
totais elegíveis do projeto.

Or. de

Justificação

Tal corresponde, no Sexto Programa-Quadro de Investigação, ao regime de reembolso 
relativo à gestão de consórcios e aos custos de coordenação. Na ausência de regras de 
reembolso adequadas, a tarefa de coordenação e gestão de consórcios seria ainda menos 
atrativa.
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Alteração 468
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Nos casos em que os projetos sejam 
concluídos abaixo do orçamento ou em 
que o dinheiro atribuído a um projeto não 
seja gasto, a Comissão deve prever os 
meios adequados a fim de permitir que 
esse dinheiro seja restituído ao orçamento 
do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No caso de instituições públicas e
sem fins lucrativos, a subvenção do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 pode 
atingir um máximo de 100% dos custos 
totais elegíveis para todos os tipos de 
ações, uma vez que não existem quaisquer 
possibilidades de cofinanciamento.

Or. en

Alteração 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Taxas máximas de reembolso 

1. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100% dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.
2. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um 
máximo de 70% dos custos totais elegíveis 
para as seguintes ações:
a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;
b) Ações de cofinanciamento de 
programa.
3. É aplicada uma taxa única de 
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.
4. As taxas de reembolso determinadas no 
presente artigo são também aplicáveis no 
caso de ações em que o financiamento por 
taxa fixa, tabela de custos unitários ou 
montante fixo é fixado para a totalidade 
ou parte de uma ação.

Or. en

Justificação

Os n.ºs 3 a 6 do artigo 22.º devem ser transferidos para um novo artigo 22.º-A, a fim de se 
tornarem mais claros.

Alteração 471
Vittorio Prodi
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As condições de elegibilidade dos custos 
são definidas no artigo X do Regulamento 
(UE) n.º XX [Regulamento 
Financeiro/Regulamento Delegado]. Os 
custos incorridos por terceiros no âmbito 
da ação podem ser elegíveis de acordo 
com as disposições do presente 
regulamento e da convenção de 
subvenção.

1. Para serem considerados elegíveis, os 
custos diretos incorridos na execução de 
uma ação indireta devem satisfazer as 
seguintes condições:

i) Terem sido incorridos durante o 
período de execução da ação, terem 
incluído o salário total e os custos das 
infraestruturas de investigação 
considerados custos diretos, com exceção 
dos relatórios finais, quando previstos na 
convenção de subvenção;
ii) Terem sido determinados como custos 
efetivos de acordo com os princípios e 
práticas contabilísticos e de gestão 
habituais dos participantes;
iii) Os participantes serão autorizados a 
utilizar as taxas aceites pelas autoridades 
nacionais para atividades comparáveis, na 
condição de lhes ter sido atribuída por um 
auditor independente a certificação da 
metodologia;
iv) Terem sido utilizados unicamente para 
alcançar os objetivos da ação e os seus 
resultados esperados, de forma coerente 
com os princípios de economia, eficiência 
e eficácia; 
v) Terem sido registados na contabilidade 
dos participantes e, no caso de uma 
contribuição de terceiros, terem sido 
registados na contabilidade desses 
terceiros;
vi) Devem garantir que o princípio da não 
discriminação se aplica a todos os 
trabalhadores.

Or. en
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Justificação

A elegibilidade dos custos deve conter segurança jurídica. Embora tenha ainda que ser 
aprovado um regulamento financeiro, a definição de custos elegíveis é essencial para obter 
uma base sólida para a avaliação das taxas de financiamento. Por razões de simplificação, 
os beneficiários podem ser autorizados a utilizar as taxas aceites pelas autoridades nacionais 
para atividades comparáveis, na condição de lhes ter sido atribuída por um auditor 
independente a certificação da metodologia.

Alteração 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As condições de elegibilidade dos custos 
são definidas no artigo X do Regulamento 
(UE) n.º XX [Regulamento 
Financeiro/Regulamento Delegado]. Os 
custos incorridos por terceiros no âmbito 
da ação podem ser elegíveis de acordo com 
as disposições do presente regulamento e 
da convenção de subvenção.

1. As condições de elegibilidade dos custos 
são definidas no artigo X do Regulamento 
(UE) n.º XX [Regulamento 
Financeiro/Regulamento Delegado]. Os 
custos incorridos por terceiros no âmbito 
da ação podem ser elegíveis de acordo com 
as disposições do presente regulamento e 
da convenção de subvenção. Os custos 
associados à utilização de instalações 
internas ou partilhadas, de equipamentos 
e de serviços podem ser igualmente 
elegíveis, de acordo com as disposições do 
presente regulamento e da convenção de 
subvenção.

Or. en

Justificação

Os participantes explicaram que em virtude de PQ anteriores, para que os seus custos sejam 
reembolsados têm de recorrer a terceiros, de modo a obter uma fatura cujo valor possam 
reclamar, embora o recurso a instalações internas fosse frequentemente mais fácil e mais 
barato.

Alteração 473
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Relativamente aos custos de pessoal, 
os encargos diretos e os encargos sociais 
são considerados elegíveis sempre e na 
medida em que satisfaçam os critérios 
seguintes:
a) Os encargos são obrigatórios ao abrigo 
da legislação aplicável ou de acordos 
setoriais, ou resultam de medidas 
baseadas nessa legislação ou nesses 
acordos;
b) Podem estar relacionados de forma 
direta ou indireta com a remuneração dos 
trabalhadores;
c) São registados de acordo com os 
princípios contabilísticos habituais do 
beneficiário em causa;
d) São efetivamente incorridos durante o 
período de duração do projeto e já foram 
pagos ou serão pagos obrigatoriamente 
numa data posterior e refletidos nas 
contas do beneficiário.

Or. xm

Justificação

Se o Regulamento Financeiro não considerar elegíveis os custos permanentes de pessoal 
suportados pelos beneficiários, será necessário incluir nas regras de participação uma 
derrogação às disposições do Regulamento Financeiro relativamente a este assunto. Tendo 
em conta as dificuldades com que os participantes se depararam em Programas-Quadro de 
IDT anteriores, é essencial que nas regras de participação seja previsto um quadro jurídico 
mais preciso acerca da elegibilidade desses custos.

Alteração 474
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os custos relevantes do projeto 
relacionados com contratos de 
equipamento, materiais ou (outros) bens 
de equipamento necessários para a 
execução dos projetos devem ser elegíveis 
para subvenções a contar do primeiro dia 
do mês após o limite formal para a 
apresentação de propostas de projetos.

Or. nl

Alteração 475
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) deve ser considerado custo elegível 
se, de acordo com a legislação nacional, 
não puder ser devolvido ao beneficiário. 

Or. en

Alteração 476
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) pago pelo beneficiário e que, 
consoante a legislação nacional aplicável, 
não lhe pode ser devolvido deve ser 
considerado custo elegível, bem como os 
direitos das taxas aeroportuárias, todos os 
impostos e taxas relacionadas com os 
trabalhadores. Excecionalmente, os 
custos de consultoria podem ser 
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considerados custos de pessoal caso as 
condições estabelecidas no modelo de 
convenção de subvenção sejam 
preenchidas.

Or. en

Justificação

A inclusão do IVA nos custos elegíveis faz parte do relatório dos parlamentos sobre o 
Regulamento Financeiro (artigo 117.º-A, n.º 3-C) e é, atualmente, objeto de negociações 
tripartidas. No contexto do Programa-Quadro Horizonte 2020 é necessária uma 
simplificação, pelo que seria adequado elaborar uma lista clara dos custos elegíveis.

Alteração 477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os custos que permitam uma melhor 
conciliação da vida privada com a vida 
profissional ou que facilitem a 
participação de investigadoras durante o 
ciclo de vida dos projetos devem ser 
elegíveis sem qualquer redução dos custos 
totais elegíveis.

Or. en

Alteração 478
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os custos que permitam uma melhor 
conciliação da vida privada com a vida 
profissional ou que facilitem a 
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participação de investigadoras durante o 
ciclo de vida dos projetos devem ser 
elegíveis sem redução do total dos custos 
elegíveis.

Or. en

Alteração 479
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA), pago pelo beneficiário nos termos 
da legislação nacional aplicável, não é 
reembolsável e deve ser considerado um 
custo elegível.

Or. it

Justificação

As despesas relativas ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA) devem poder ser 
consideradas elegíveis para efeitos do financiamento.. 

Alteração 480
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) e qualquer outro imposto indireto 
pago pelo beneficiário e que, consoante a 
legislação nacional aplicável, não lhe 
pode ser devolvido deve ser considerado 
custo elegível.

Or. en
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Alteração 481
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando suportados pelos 
participantes, os custos relativos à 
conciliação entre a vida profissional e a 
vida privada dos investigadores e 
inovadores durante o ciclo de vida dos 
projetos devem ser considerados elegíveis 
sem redução do total dos custos elegíveis.

Or. xm

Justificação

Sempre que os custos relativos à conciliação entre a vida profissional e a vida privada sejam 
suportados pelo empregador, devem ser igualmente abrangidos pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Alteração 482
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que as publicações 
resultantes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 sejam publicadas num 
formato de leitura livre e gratuito, o custo 
de publicação pode ser determinado como 
custo elegível.

Or. en
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Alteração 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso o imposto sobre o valor 
acrescentado não seja recuperável ao 
abrigo da legislação nacional aplicável, o 
IVA deve ser considerado custo elegível.

Or. en

Alteração 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Custos diretos

Os custos diretos devem ser determinados 
de acordo com as práticas contabilísticas 
habituais do participante.

Or. en

Alteração 485
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
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fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros. Essa taxa fixa 
deverá ascender aos 40% no caso de ações 
que consistam primariamente em 
atividades como as referidas no artigo 
22.º, n.º5.

Or. en

Alteração 486
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela regulamentação 
aplicável ao abrigo do Sétimo 
Programa-Quadro.

Or. en

Alteração 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados com base nos cálculos 
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fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

resultantes dos princípios contabilísticos e 
das práticas de gestão habituais do 
participante. Os cálculos devem basear-se 
em custos que tenham sido efetivamente 
incorridos e que possam ser detetados nas
contas do beneficiário. 

Or. en

Alteração 488
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

1. Os custos indiretos elegíveis são 
reembolsados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 30% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos dos recursos 
disponibilizados por terceiros que não são 
utilizados nas instalações do beneficiário, 
bem como o apoio financeiro a terceiros.

Or. en

Justificação

A taxa fixa de 20% deverá ser elevada até 30% a fim de garantir a continuidade do 
financiamento de atividades comparáveis entre o PQ7 e o Programa-Quadro Horizonte 2020, 
possibilitando uma participação a longo prazo. Os recursos humanos constituem a parte 
principal dos custos indiretos. Os custos diretos elegíveis relativos a subcontratação devem 
ser incluídos nos cálculos, uma vez que representam uma parte importante para a atividade 
industrial, em combinação com a cadeia de abastecimento durante o período de duração de 
um projeto, e representam apenas um custo suportado pelos beneficiários.

Alteração 489
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 10% dos custos totais elegíveis, 
excluindo os custos diretos elegíveis 
relativos a subcontratação e os custos dos 
recursos disponibilizados por terceiros que 
não são utilizados nas instalações do 
beneficiário, bem como o apoio financeiro 
a terceiros.

Or. fr

Alteração 490
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 30% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

Or. de

Alteração 491
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 30% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

Or. de

Justificação

A taxa fixa de 30% dos custos diretos totais elegíveis é mais apropriada do que a taxa de 
20% proposta pela Comissão. Mesmo no caso de instituições com custos indiretos elevados, a 
participação torna-se mais atrativa se houver uma taxa de 30% combinada com 100% dos 
custos elegíveis.

Alteração 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 50% dos custos diretos totais 
relativos a universidades, a instituições de 
investigação, a institutos de investigação e 
às PME, e 20% no caso da indústria. São 
excluídos dessa taxa fixa os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

Or. en
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Justificação

Estes cálculos são indicativos e devem ser sujeitos a uma análise mais aprofundada, em 
cooperação com a Comissão Europeia e outras partes interessadas, a fim de garantir a sua 
conformidade com os objetivos e os princípios enumerados no artigo 22.º.

Alteração 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 20% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

1. Os custos indiretos elegíveis são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 30% dos custos diretos totais
elegíveis, excluindo os custos diretos 
elegíveis relativos a subcontratação e os 
custos dos recursos disponibilizados por 
terceiros que não são utilizados nas 
instalações do beneficiário, bem como o 
apoio financeiro a terceiros.

Or. en

Justificação

Os custos indiretos afetam o orçamento total das empresas, nomeadamente, das pequenas e 
médias empresas, em mais de 50%.  Por conseguinte, de modo a não penalizar as empresas, 
nomeadamente as PME, sugerimos o aumento da taxa fixa que permite determinar os custos 
indiretos elegíveis para 30% dos custos diretos elegíveis em questão.

Alteração 494
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Como alternativa ao n.º 1, um 
beneficiário poderá optar por determinar 
os seus custos elegíveis indiretos com base 
nos custos indiretos efetivamente 
incorridos em relação direta com os 
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custos elegíveis atribuídos ao projeto, de 
acordo com as práticas contabilísticas 
habituais do beneficiário. Neste caso, são 
aplicáveis as taxas de reembolso para o 
cálculo dos custos totais estipuladas no 
artigo 22.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 495
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Como alternativa ao n.º 1, um 
beneficiário poderá optar por determinar 
os seus custos elegíveis indiretos com base 
nos custos indiretos efetivamente 
incorridos em relação direta com os 
custos diretos elegíveis atribuídos ao 
projeto, de acordo com as práticas 
contabilísticas habituais do beneficiário. 
Consequentemente, são aplicáveis as 
taxas de reembolso indicadas no artigo 
22.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 496
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
os custos indiretos podem ser declarados 
custos efetivamente incorridos em relação 
direta com os custos diretos elegíveis 
atribuídos ao projeto por entidades 
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jurídicas sem fins lucrativos mediante 
sistemas de atribuição de contabilidade 
analítica e custos pormenorizados. Neste
caso, são aplicáveis as taxas de reembolso 
para o cálculo dos custos totais 
estipuladas no artigo 22.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A título de alternativa, um 
beneficiário pode optar por determinar os 
custos indiretos elegíveis pela aplicação 
de uma taxa fixa de 30% dos custos 
diretos totais elegíveis, excluindo os 
custos diretos elegíveis relativos a 
subcontratação e os custos dos recursos 
disponibilizados por terceiros que não são 
utilizados nas instalações do beneficiário, 
bem como o apoio financeiro a terceiros.

Or. en

Alteração 498
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso das ações referidas no artigo 
22.º, n.º5, os custos indiretos são 
determinados pela aplicação de uma taxa 
fixa de 40% dos custos diretos totais 
elegíveis, excluindo os custos dos recursos 
disponibilizados por terceiros que não são 
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utilizados nas instalações do beneficiário, 
bem como o apoio financeiro a terceiros.

Or. en

Justificação

O aumento do nível de financiamento para 40% dos custos diretos é justificado pela natureza 
das ações definidas no n.º 5, que implica custos elevados com o equipamento de ensaio, a 
certificação e o desenvolvimento experimental da infraestrutura. 

Alteração 499
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
um participante pode, em alternativa, 
declarar os custos elegíveis indiretos 
recorrendo às práticas contabilísticas 
habituais (cálculo dos custos totais). 

Or. de

Justificação

Há algum tempo que a Comissão recomenda o cálculo dos custos totais como método de 
cálculo dos custos.  De modo a garantir a continuidade, a opção de cálculo dos custos totais 
deve permanecer disponível.

Alteração 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, os 
custos indiretos podem ser declarados sob 
a forma de um montante fixo ou de uma 
tabela de custos unitários quando previsto 

2. Em derrogação do disposto no n.º 1 e no 
n.º 1, alínea a), os custos indiretos podem 
ser declarados sob a forma de um montante 
fixo ou de uma tabela de custos unitários 
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no programa de trabalho ou no plano de 
trabalho.

quando previsto no programa de trabalho 
ou no plano de trabalho.

Or. en

Alteração 501
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
no caso das PME e de entidades jurídicas 
sem fins lucrativos, os custos indiretos 
elegíveis são determinados pela aplicação 
de uma taxa fixa de 35% dos custos 
diretos totais elegíveis, excluindo os 
custos diretos elegíveis relativos a 
subcontratação e os custos dos recursos 
disponibilizados por terceiros que não são 
utilizados nas instalações do beneficiário, 
bem como o apoio financeiro a terceiros.

Or. en

Alteração 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de instituições que 
demonstrem a aplicação de um sistema 
contabilístico analítico preciso, os custos 
indiretos podem basear-se em custos 
gerais institucionais reais, até um máximo 
de 60%.

Or. en
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Alteração 503
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
Contabilidade dos custos totais

Os participantes de um projeto que 
possuem um sistema contabilístico 
analítico e que se encontram, assim, em 
posição de atribuir ao projeto também a 
fração dos custos indiretos, podem 
declarar os seus custos diretos e indiretos 
com base nos custos efetivamente 
incorridos. O reembolso deve ser razoável. 
Neste caso, a contribuição da União para 
as medidas referidas no artigo 22.º, n.º 4, 
deve ascender a 75% dos custos elegíveis 
totais relativos a universidades, a 
instituições de investigação, a 
organizações sem fins lucrativos e às 
PME, e até 50% no caso de outros 
participantes.

Or. de

Justificação

Estes valores correspondem aos limites máximos de financiamento do PQ7. A alternativa de 
cálculo dos custos com base nos custos efetivamente incorridos parece razoável, tendo em 
conta os esforços consideráveis envidados por muitas instituições e empresas no sentido de 
introduzir este modelo no PQ7.

Alteração 504
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Horas produtivas anuais Cálculo do tempo produtivo
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Or. fr

Alteração 505
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova das 
horas de trabalho efetivas deve ser 
apresentada pelo participante, normalmente 
através de um sistema de registo do tempo 
de trabalho.

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova das 
horas de trabalho efetivas deve ser 
apresentada pelo participante, normalmente 
através de um sistema de registo do tempo 
de trabalho. O montante elegível para 
reembolso por hora de trabalho efetiva 
das pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação deve ser o 
mesmo para todos os Estados-Membros e 
será estabelecido pela Comissão.

Or. ro

Alteração 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova das 
horas de trabalho efetivas deve ser 
apresentada pelo participante, normalmente 
através de um sistema de registo do tempo 

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova das 
horas de trabalho efetivas deve ser 
apresentada pelo participante, normalmente 
através de um sistema de registo do tempo 
de trabalho. Terceiros que participem na 



PE492.763v01-00 62/98 AM\909709PT.doc

PT

de trabalho. execução do projeto nas instalações do 
beneficiário podem reclamar horas de 
trabalho efetivas no âmbito do projeto.

Or. en

Alteração 507
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova das 
horas de trabalho efetivas deve ser 
apresentada pelo participante, 
normalmente através de um sistema de 
registo do tempo de trabalho.

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova das 
horas de trabalho efetivas deve ser 
apresentada pelo participante, de acordo 
com o sistema oficial de registo do tempo 
de trabalho do participante.

Or. en

Alteração 508
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova das 
horas de trabalho efetivas deve ser 
apresentada pelo participante, normalmente 
através de um sistema de registo do tempo 
de trabalho.

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova do 
tempo produtivo anual deve ser 
apresentada pelo participante, normalmente 
através de um sistema de registo 
estabelecido com base nos métodos de 
cálculo habitualmente utilizados por cada 
beneficiário.

Or. fr
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Alteração 509
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
apenas as horas de trabalho efetivo de 
pessoas que executam diretamente 
trabalhos no âmbito da ação. A prova das 
horas de trabalho efetivas deve ser 
apresentada pelo participante, 
normalmente através de um sistema de 
registo do tempo de trabalho.

1. Os custos de pessoal elegíveis abrangem 
as horas de trabalho de pessoas que 
executam diretamente trabalhos no âmbito 
da ação.

Or. en

Alteração 510
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de pessoas que trabalham 
exclusivamente para a ação, não é 
necessário um registo do tempo de 
trabalho. Nesses casos, o participante 
assina uma declaração em que confirma 
que a pessoa em causa trabalhou 
exclusivamente para a ação.

2. O número de horas produtivas anuais 
que pode ser utilizado pelo beneficiário 
deve ser determinado do seguinte modo:

a) como valor fixo fornecido pela 
Comissão ou
b) como valor fixo fornecido pelo 
beneficiário e aprovado pela Comissão ou 
c) como horas produtivas efetivas.

Or. en
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Alteração 511
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de pessoas que trabalham 
exclusivamente para a ação, não é 
necessário um registo do tempo de 
trabalho. Nesses casos, o participante 
assina uma declaração em que confirma 
que a pessoa em causa trabalhou 
exclusivamente para a ação.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 512
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A prova das horas de trabalho deve 
ser apresentada pelo participante, 
normalmente através de um sistema de 
registo do tempo de trabalho. No caso de 
pessoas que trabalham exclusivamente 
para a ação, não é necessário um registo 
do tempo de trabalho. Nesses casos, o 
participante assina uma declaração em 
que confirma que a pessoa em causa 
trabalhou exclusivamente para a ação.

Or. en

Alteração 513
Alyn Smith
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Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O beneficiário deve ser capaz de 
exercer, de forma coerente, o mesmo 
método de declaração dos custos elegíveis 
indiretos para todas as ações no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 em 
que participar.

Or. en

Alteração 514
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como
o número de horas produtivas anuais a 
utilizar para o cálculo das taxas horárias de 
pessoal.

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, que pode 
consistir num documento único que 
indique o grau de envolvimento dos 
investigadores/participantes no projeto da 
universidade/entidade jurídica. O número 
de horas produtivas anuais a utilizar para o 
cálculo das taxas horárias de pessoal deve 
basear-se nos princípios contabilísticos e 
de gestão habituais de cada participante, 
bem como na legislação nacional 
relevante e pode ser expresso como 
percentagem do tempo de trabalho.

Or. en

Alteração515
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como 
o número de horas produtivas anuais a 
utilizar para o cálculo das taxas horárias 
de pessoal.

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho.

Or. en

Justificação

As horas de trabalho têm de ser determinadas de acordo com os princípios contabilísticos 
habituais do beneficiário, tendo em conta a eficiência operativa. Se as horas de trabalho 
fossem incluídas na convenção de subvenção, teria de ser calculada uma taxa horária de 
pessoal específica para cada projeto relativo a uma pessoa ou departamento, para todos os 
anos de duração do projeto. Tal pode resultar em taxas horárias paralelas relativas a uma 
pessoa ou departamento num mesmo exercício fiscal. Não se trata de uma simplificação, mas 
de uma possível fonte de erros que deve ser evitada.

Alteração 516
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como 
o número de horas produtivas anuais a 
utilizar para o cálculo das taxas horárias 
de pessoal.

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como 
a opção de cálculo das taxas horárias de 
pessoal com base num número fixo de 
horas produtivas anuais.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar e flexibilizar a redação, uma vez que o texto original implica a 
utilização do mesmo número de horas para cada um dos participantes num projeto.
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Alteração 517
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como 
o número de horas produtivas anuais a 
utilizar para o cálculo das taxas horárias de 
pessoal.

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como 
o número de horas produtivas anuais a 
utilizar para o cálculo das taxas horárias de 
pessoal. As práticas contabilísticas 
habituais dos participantes podem ser 
igualmente aplicadas.

Or. de

Alteração 518
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como 
o número de horas produtivas anuais a 
utilizar para o cálculo das taxas horárias de 
pessoal.

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como 
o número de horas produtivas anuais a 
utilizar para o cálculo das taxas horárias de 
pessoal, desde que as autoridades 
nacionais ou os organismos nacionais de 
financiamento do país de origem do 
participante não tenham aceitado normas 
aplicáveis às horas produtivas anuais do 
participante.

Or. de

Alteração 519
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem 
como o número de horas produtivas 
anuais a utilizar para o cálculo das taxas 
horárias de pessoal.

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo produtivo.

Or. fr

Alteração 520
Luigi Berlinguer
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção inclui os
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho, bem como 
o número de horas produtivas anuais a 
utilizar para o cálculo das taxas horárias 
de pessoal.

3. A convenção de subvenção inclui os 
requisitos mínimos aplicáveis ao sistema 
de registo do tempo de trabalho.

Or. en

Alteração 521
Patrizia Toia
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As horas de trabalho anuais devem 
ser determinadas de acordo com as 
práticas habituais do beneficiário, 
adotadas mediante atos formais internos, 
em conformidade com a legislação 
nacional.

Or. en
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Justificação

De modo a simplificar efetivamente os procedimentos, evitar discussões com os auditores e 
garantir a aceitação das práticas, todas as decisões têm de ser adotadas mediante atos 
internos e em conformidade com a legislação nacional.

Alteração 522
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Custos de pessoal dos proprietários de 
pequenas e médias empresas e de pessoas 
singulares sem salário

Custos de pessoal

Or. en

Alteração 523
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Custos de pessoal dos proprietários de 
pequenas e médias empresas e de pessoas 
singulares sem salário

Custos de pessoal

Or. en

Alteração 524
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os proprietários de pequenas e médias Os custos de pessoal podem ser imputados
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empresas que não recebam um salário e 
outras pessoas singulares que não 
recebam salário podem imputar custos de 
pessoal com base numa tabela de custos 
unitários.

com base numa tabela de custos unitários.

Or. en

Justificação

A opção de imputar custos de pessoal com base numa tabela de custos unitários deve ser 
aplicada à totalidade do Programa-Quadro Horizonte 2020 como forma de por em prática a 
proposta de redução das diferenças salariais entre investigadores, concretizar o mercado 
único para investigadores e transformar a fuga de cérebros em circulação de cérebros.

Alteração 525
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os proprietários de pequenas e médias 
empresas que não recebam um salário e 
outras pessoas singulares que não 
recebam salário podem imputar custos de 
pessoal com base numa tabela de custos 
unitários.

Os custos de pessoal podem ser imputados
com base numa tabela de custos unitários.

Or. en

Alteração 526
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os proprietários de pequenas e médias 
empresas que não recebam um salário e 
outras pessoas singulares que não 
recebam salário podem imputar custos de 

Os custos de pessoal podem ser imputados
com base numa tabela de custos unitários.
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pessoal com base numa tabela de custos 
unitários.

Or. en

Alteração 527
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o disposto no 
artigo X do Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro], a Comissão 
pode estabelecer métodos para a 
determinação das tabelas de custos 
unitários com base em:

1. Em conformidade com o disposto no 
artigo X do Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro], a Comissão 
pode estabelecer métodos para a 
determinação das tabelas de custos 
unitários com base em:

a) Dados estatísticos ou meios objetivos 
semelhantes;

a) Dados estatísticos ou meios objetivos 
semelhantes;

b) Dados históricos do participante 
passíveis de auditoria.

b) Dados históricos do participante 
passíveis de auditoria.

Uma vez acordadas, as tabelas de custos 
unitários não estão sujeitas à verificação 
de que esses custos foram efetivamente 
incorridos.

Or. xm

Justificação

As tabelas de custos unitários não devem ser postas em causa novamente de forma 
retrospetiva, uma vez que a Comissão e o participante já chegaram a um acordo sobre essa 
matéria.

Alteração 528
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Dados históricos do participante (b) Dados históricos dos participantes
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passíveis de auditoria. passíveis de auditoria.

Or. ro

Alteração 529
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos diretos elegíveis de pessoal 
podem ser financiados com base numa 
tabela de custos unitários determinada de 
acordo com as práticas contabilísticas 
habituais do participante, desde que 
cumpram os seguintes critérios 
cumulativos:

2. Os custos diretos elegíveis de pessoal 
podem ser financiados com base numa 
tabela de custos unitários determinada 
como taxas de referência para diferentes 
categorias de investigadores, atualizadas 
anualmente pela Comissão. As taxas 
variam consoante os países e são obtidas 
pela aplicação de coeficientes de correção 
em função do custo de vida em cada um 
dos países. As tabelas de custos unitários 
devem cumprir o seguinte:

Or. en

Alteração 530
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos diretos elegíveis de pessoal 
podem ser financiados com base numa 
tabela de custos unitários determinada de 
acordo com as práticas contabilísticas 
habituais do participante, desde que 
cumpram os seguintes critérios 
cumulativos:

2. Os custos diretos elegíveis de pessoal 
podem ser financiados com base numa 
tabela de custos unitários determinada 
como taxas de referência para diferentes 
categorias de investigadores, atualizadas 
anualmente pela Comissão. As taxas 
variam consoante os países e são obtidas 
pela aplicação de coeficientes de correção 
em função do custo de vida em cada um 
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dos países. As tabelas de custos unitários 
devem cumprir os seguintes critérios 
cumulativos:

Or. en

Justificação

A opção de imputar custos de pessoal com base numa tabela de custos unitários deve ser 
aplicada à totalidade do Programa-Quadro Horizonte 2020 como forma de por em prática a 
proposta de redução das diferenças salariais entre investigadores, tendo em conta apenas as 
suas competências e o caráter transnacional dos projetos. Este modelo facilitaria a 
concretização do mercado único para investigadores e a transformação da fuga de cérebros 
em circulação de cérebros. O modelo simples já utilizado no PQ7 relativamente aos 
proprietários de PME que não auferem salário poderia utilizar-se como ponto de partida 
para o desenvolvimento deste modelo.

Alteração 531
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos diretos elegíveis de pessoal 
podem ser financiados com base numa 
tabela de custos unitários determinada de 
acordo com as práticas contabilísticas 
habituais do participante, desde que 
cumpram os seguintes critérios 
cumulativos:

2. Os custos diretos elegíveis de pessoal 
podem ser financiados com base numa 
tabela de custos unitários como taxas de 
referência para diferentes categorias de 
investigadores, atualizadas anualmente 
pela Comissão. As taxas variam 
consoante os países e são obtidas pela 
aplicação de coeficientes de correção em 
função do custo de vida em cada um dos 
países. As tabelas de custos unitários 
devem cumprir o seguinte:

Or. en

Alteração 532
András Gyürk

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

Suprimido

Or. en

Alteração 533
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

Suprimido

Or. en

Alteração 534
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

Suprimido
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Or. en

Alteração 535
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

(a) Serem calculados com base numa
tabela normalizada estabelecida pela 
Comissão para todos os Estados-
Membros;

Or. ro

Alteração 536
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante;

Or. en

Alteração 537
Jean-Pierre Audy
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos a) Serem calculados com base nos custos 
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efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante;

Or. en

Justificação

Os beneficiários devem ter a certeza de que as suas tabelas de custos unitários são aceites 
quando baseadas nos seus princípios contabilísticos e práticas de gestão habituais e 
calculadas de acordo com os mesmos. Caso contrário, teriam de estabelecer e manter um 
outro sistema paralelo de contabilidade dos custos. A frase relativa às disposições sobre as 
horas de trabalho tem de ser suprimida em conformidade com as alterações propostas do 
artigo 25.º (ver igualmente a justificação das alterações do artigo 25.º).

Alteração 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados de acordo com 
as práticas contabilísticas habituais do 
beneficiário.

Or. en

Alteração 539
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos a) Serem calculados com base nos custos 
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efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados de acordo com 
as práticas contabilísticas habituais do 
participante.

Or. de

Alteração 540
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão. A base deve, 
contudo, consistir no reconhecimento dos 
métodos contabilísticos gerais 
frequentemente utilizados pelos 
participantes.

Or. de

Justificação

O reconhecimento das normas contabilísticas nacionais, que variam significativamente na 
UE, garante fiabilidade no que se refere ao nível do reembolso para os participantes e evita o 
uso de métodos de conversão complexos.

Alteração 541
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b)



PE492.763v01-00 78/98 AM\909709PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

b) Estarem em conformidade com o 
disposto no artigo 23.°;

b) O disposto no artigo 23.º;

Or. en

Alteração 542
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estarem em conformidade com o 
disposto no artigo 23.°;

b) O disposto no artigo 23.º;

Or. en

Alteração 543
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Assegurarem a conformidade com o 
requisito de ausência de lucro e de 
prevenção do duplo financiamento dos 
custos;

c) O requisito de ausência de lucro e de 
prevenção do duplo financiamento dos 
custos;

Or. en

Alteração 544
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Assegurarem a conformidade com o 
requisito de ausência de lucro e de 
prevenção do duplo financiamento dos 
custos;

c) O requisito de ausência de lucro e de 
prevenção do duplo financiamento dos 
custos;

Or. en

Alteração 545
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 27.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Serem calculados tendo em devida 
consideração as disposições relativas a 
horas produtivas estabelecidas no artigo 
25.º.

d) As disposições relativas a horas 
produtivas estabelecidas no artigo 25.º.

Or. en

Alteração 546
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 27.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Serem calculados tendo em devida 
consideração as disposições relativas a 
horas produtivas estabelecidas no artigo 
25.º.

d) As disposições relativas a horas 
produtivas estabelecidas no artigo 25.º.

Or. en

Alteração 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de regulamento
Artigo 28 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O certificado das demonstrações 
financeiras deve cobrir o montante total da 
subvenção solicitada por um participante 
sob a forma de reembolso dos custos 
efetivos e sob a forma de tabela de custos 
unitários a que se refere o artigo 27.º, n.º 2. 
O certificado só é apresentado quando o 
referido montante é igual ou superior a 
325 000 euros no momento do pedido de 
pagamento do saldo da subvenção.

O certificado das demonstrações 
financeiras deve cobrir o montante total da 
subvenção solicitada por um participante 
sob a forma de reembolso dos custos 
efetivos e sob a forma de tabela de custos 
unitários a que se refere o artigo 27.º, n.º 2. 
O certificado só é apresentado quando o 
referido montante é igual ou superior a 
375 000 euros no momento do pedido de 
pagamento do saldo da subvenção.

Or. en

Justificação

Em conformidade com o princípio de simplificação, o limite máximo do atual PQ fixado em 
375 000 euros não deve ser reduzido no Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 548
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 28 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O certificado das demonstrações 
financeiras deve cobrir o montante total da 
subvenção solicitada por um participante 
sob a forma de reembolso dos custos 
efetivos e sob a forma de tabela de custos 
unitários a que se refere o artigo 27.º, n.º 2. 
O certificado só é apresentado quando o 
referido montante é igual ou superior a 
325 000 euros no momento do pedido de
pagamento do saldo da subvenção.

O certificado das demonstrações 
financeiras deve cobrir o montante total da 
subvenção solicitada por um participante 
sob a forma de reembolso dos custos 
efetivos e sob a forma de tabela de custos 
unitários a que se refere o artigo 27.º, n.º 2. 
O certificado só é apresentado quando o 
referido montante é igual ou superior a 
375 000 euros no momento do pedido de 
pagamento do saldo da subvenção.

Or. en
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Justificação

O limite máximo atual para uma certificação das demonstrações financeiras é 375 000 euros. 

Alteração 549
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 28 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O certificado das demonstrações 
financeiras deve cobrir o montante total da 
subvenção solicitada por um participante 
sob a forma de reembolso dos custos 
efetivos e sob a forma de tabela de custos 
unitários a que se refere o artigo 27.º, n.º 2. 
O certificado só é apresentado quando o 
referido montante é igual ou superior a 
325 000 euros no momento do pedido de 
pagamento do saldo da subvenção.

O certificado das demonstrações 
financeiras deve cobrir o montante total da 
subvenção solicitada por um participante 
sob a forma de reembolso dos custos 
efetivos e sob a forma de tabela de custos 
unitários a que se refere o artigo 27.º, n.º 2. 
O certificado só é apresentado quando o 
referido montante é igual ou superior a 
375 000 euros no momento do pedido de 
pagamento do saldo da subvenção.

Or. en

Justificação

A redução proposta na auditoria do limite de 375 000 no PQ7 para 325 000 no 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é suscetível de provocar um desvio dos recursos da 
investigação para a administração.

Alteração 550
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários 
podem apresentar à Comissão um 
certificado da metodologia. A referida 
metodologia deve estar em conformidade 

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários e/ou 
com base nos custos elegíveis indiretos 
efetivamente incorridos podem apresentar 
à Comissão um certificado da metodologia. 
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com as condições estabelecidas no artigo 
27.º, n.º 2, e os requisitos da convenção de 
subvenção.

A referida metodologia deve estar em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 27.º, n.º 2.

Or. de

Justificação

A certificação deve ser possível no caso de participantes que tenham já estabelecida uma 
metodologia reconhecida a nível nacional, transparente e verificável. Uma vez que as 
metodologias reconhecidas a nível nacional são aceites, tal contribuirá para a proteção dos 
participantes. Os participantes que calculem e declarem custos diretos de pessoal com base 
numa tabela de custos unitários podem apresentar à Comissão um certificado da 
metodologia. A referida metodologia deve estar em conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 27.º, n.º 2, e os requisitos da convenção de subvenção.

Alteração 551
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários 
podem apresentar à Comissão um 
certificado da metodologia. A referida 
metodologia deve estar em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
27.º, n.º 2, e os requisitos da convenção de 
subvenção.

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários ou os 
participantes que declarem custos 
indiretos elegíveis efetivamente incorridos 
devem apresentar à Comissão um 
certificado da metodologia. A Comissão
deve aceitar esse certificado, sempre que o 
mesmo esteja em conformidade com as 
condições estabelecidas no artigo 24.º, n.º 
1, alínea a) ou no artigo 27.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

A presente alteração promove a certificação para os participantes que tenham já 
estabelecida uma metodologia transparente reconhecida e passível de ser auditada. Dado 
que as metodologias aceites a nível nacional seriam reconhecidas e os custos serão 
reembolsados, tornar esta certificação obrigatória não prejudicará ninguém, assegurando, 
pelo contrário, a segurança dos participantes no que diz respeito à sua metodologia.
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Alteração 552
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários 
podem apresentar à Comissão um 
certificado da metodologia. A referida 
metodologia deve estar em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
27.º, n.º 2, e os requisitos da convenção de 
subvenção.

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários ou o 
reembolso de custos elegíveis efetivamente 
incorridos devem apresentar à Comissão 
um certificado da metodologia. A referida 
metodologia deve estar em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
27.º, n.º 2. 

Or. en

Alteração 553
Jean-Pierre Audy
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários
podem apresentar à Comissão um 
certificado da metodologia. A referida 
metodologia deve estar em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
27.º, n.º 2, e os requisitos da convenção de 
subvenção.

1. Os participantes podem apresentar à 
Comissão um certificado da metodologia. 
A referida metodologia deve estar em 
conformidade com as condições 
estabelecidas nos artigos 23.º, 25.º e, se 
necessário, 27.º, n.º 2, e os requisitos da 
convenção de subvenção.

Or. xm

Justificação

A possibilidade de utilização de um certificado da metodologia não deve ser limitada aos 
participantes que usam tabelas de custos unitários. Todos os participantes devem poder 
recorrer a esta opção.
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Alteração 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários 
podem apresentar à Comissão um 
certificado da metodologia. A referida 
metodologia deve estar em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
27.º, n.º 2, e os requisitos da convenção de 
subvenção.

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos directos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários, como 
a referida no artigo 27.º, n,º 1, alínea b),
podem apresentar à Comissão um 
certificado da metodologia. A referida 
metodologia deve estar em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
27.º, n.º 2, e os requisitos da convenção de 
subvenção.

Or. en

Alteração 555
Jean-Pierre Audy
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando aceite pela Comissão, o 
certificado da metodologia é válido para 
todas as ações financiadas ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020], pelo 
que o participante calcula e declara os 
custos nessa base.

2. Ao examinar os certificados da 
metodologia, a Comissão deverá ter 
plenamente em conta as práticas 
contabilísticas habituais. Quando aceite 
pela Comissão, o certificado da 
metodologia é válido para todas as ações 
financiadas ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º XX/XX [Programa-Quadro 
Horizonte 2020], pelo que o participante 
calcula e declara os custos nessa base. A 
partir do momento em que a Comissão 
aceita um certificado da metodologia, não 
será possível atribuir ao beneficiário 
qualquer erro sistémico ou recorrente 
relacionado com a sua metodologia.
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Or. xm

Justificação

Quando a Comissão examina um certificado da metodologia com o objetivo de o aceitar ou 
rejeitar, deve ter em conta as práticas contabilísticas habituais dos participantes. Além disso, 
a partir do momento em que a Comissão aceita um certificado da metodologia de 
determinados participantes, não os deve criticar por erros sistémicos resultantes da sua 
metodologia.

Alteração 556
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos com base nas 
taxas aceites pelas autoridades nacionais 
para atividades comparáveis apresentarão 
à Comissão um certificado da 
metodologia do seu cálculo, atribuído por 
um auditor independente.

Or. en

Alteração 557
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido da Comissão, do Tribunal de 
Contas ou do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF), o auditor que emite o 
certificado sobre as demonstrações 
financeiras e a metodologia deve facultar 
acesso aos documentos comprovativos e 
aos documentos de trabalho da auditoria 
com base nos quais foi emitido o 

2. A Comissão e o Tribunal de Contas 
devem aceitar os certificados referidos no 
n.º 1, a menos que existam dúvidas 
razoáveis quanto à sua integridade. A 
pedido da Comissão, do Tribunal de 
Contas ou do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF), o auditor que emite o 
certificado sobre as demonstrações 
financeiras e a metodologia deve facultar 
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certificado. acesso aos documentos comprovativos e 
aos documentos de trabalho da auditoria 
com base nos quais foi emitido o 
certificado.

Or. en

Alteração 558
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma ação à qual tenha sido atribuída uma 
subvenção proveniente do orçamento da 
UE pode também dar origem à concessão 
de uma subvenção ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] desde 
que essa subvenção não abranja os mesmos 
custos.

Uma ação à qual tenha sido atribuída uma 
subvenção proveniente do orçamento da 
UE pode também dar origem à concessão 
de uma subvenção ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] desde 
que essa subvenção não abranja os mesmos 
custos. Esta disposição aplica-se 
nomeadamente às subvenções dos Fundos 
Estruturais.

Or. de

Alteração 559
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma ação à qual tenha sido atribuída uma 
subvenção proveniente do orçamento da 
UE pode também dar origem à concessão 
de uma subvenção ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] desde 
que essa subvenção não abranja os mesmos 
custos.

Uma ação à qual tenha sido atribuída uma 
subvenção proveniente do orçamento da 
UE pode também dar origem à concessão 
de uma subvenção ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] desde 
que essa subvenção crie valor 
acrescentado nos domínios da 
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investigação e da inovação e não abranja 
os mesmos custos.

Or. de

Justificação

Deve ser estipulado nas regras de participação que os fundos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 apenas podem ser utilizados cumulativamente se a ação apoiada abranger 
igualmente uma componente genuína de investigação e inovação.

Alteração 560
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Prémios
O financiamento da União pode assumir 
a forma de prémios conforme definido no 
título VII do Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro].

Or. en

Alteração 561
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
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 
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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 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 ou, quando a Comissão atua 
em seu próprio nome, com o Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [Regulamento 
Financeiro];
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) mais 
vantajosa(s).

Or. en
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Alteração 562

Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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].

Suprimido

Or. en

Alteração 563
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 564
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os procedimentos de adjudicação de 
contratos:

Suprimido

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 ou, quando a Comissão atua 
em seu próprio nome, com o Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [Regulamento 
Financeiro];
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) mais 
vantajosa(s).

Or. en

Alteração 565
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Devem observar os princípios da Suprimido
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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 ou, quando a Comissão atua 
em seu próprio nome, com o Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [Regulamento 
Financeiro];

Or. en

Alteração 566
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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 ou, quando a Comissão atua 
em seu próprio nome, com o Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [Regulamento 
Financeiro];

a) Devem observar os princípios da 
transparência, não discriminação, 
igualdade de género, 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 ou, 
quando a Comissão atua em seu próprio 
nome, com o Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro];

Or. en

Alteração 567
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Podem prever condições específicas Suprimido
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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;

Or. en

Alteração 568
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Podem autorizar a adjudicação de 
múltiplos contratos no âmbito do mesmo 
procedimento ("múltiplos fornecedores");

Suprimido

Or. en

Alteração 569
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Devem prever a adjudicação dos 
contratos à(s) proposta(s) mais 
vantajosa(s).

Suprimido

Or. en

Alteração 570
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
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 com subvenções financiadas 
ao abrigo do orçamento da União, 
incluindo no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
2. 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.
3. 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 
Horizonte 2020].

Or. en

Alteração 571
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 com subvenções financiadas 
ao abrigo do orçamento da União, 
incluindo no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Suprimido

Or. en

Alteração 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 com subvenções financiadas 
ao abrigo do orçamento da União, 
incluindo no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

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 com subvenções financiadas 
ao abrigo do orçamento da União, 
incluindo no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e do Programa COSME.
Os instrumentos financeiros podem ser 
igualmente combinados com os Fundos 
Estruturais e com fundos e instrumentos 
financeiros nacionais e regionais.

Or. en

Justificação

É extremamente importante referir a possibilidade de combinação de diferentes tipos de 
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apoio da UE com instrumentos financeiros.

Alteração 573
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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 
Horizonte 2020].

Suprimido

Or. en

Alteração 574
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve considerar a 
introdução de uma nova versão do plano 
de ação em matéria de capital de risco, 
para além do Regulamento Financeiro.

Or. en

Justificação

Catorze anos após a primeira versão do plano de ação em matéria de capital de risco, é 
tempo de a Comissão elaborar uma nova versão que demonstre o seu compromisso com a 
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melhoria das PME e uma maior criação de postos de trabalho.

Alteração 575
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Parcerias público-privadas

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
pode ser executado através de parcerias 
público-privadas em que todos os 
parceiros em causa se comprometem a 
apoiar o desenvolvimento e a execução de 
atividades de investigação e inovação 
pré-competitivas que são de importância 
estratégica para a competitividade e 
liderança industrial da União ou para 
enfrentar desafios societais específicos.
2. As contribuições financeiras da União 
para empresas comuns estabelecidas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE no âmbito 
do Sétimo Programa-Quadro, sob reserva 
da alteração dos seus atos de base e de 
outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalíneas v) ou vii)] do Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro], serão sujeitas a uma análise 
custo-benefício e a uma avaliação 
exaustiva da sua governação e 
funcionamento tendo em conta os 
critérios de abertura, transparência, 
eficácia e eficiência, e desde que 
satisfaçam os critérios estabelecidos no n.º 
3.
3. Serão estabelecidas parcerias 
público-privadas em situações 
excecionais, sempre que o âmbito dos 
objetivos prosseguidos o justifique e 
sempre que possa ser demonstrado que 
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nenhuma outra forma de parceria ou 
instrumento de financiamento cumpre o 
objetivo desejado ou produz a 
alavancagem necessária e o envolvimento 
dos participantes.
4. Não serão estabelecidas quaisquer 
parcerias público-privadas novas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE.
5. Podem ser identificadas e estabelecidas 
parcerias público-privadas, que devem ser 
geridas de um modo aberto e 
transparente. Todas as novas parcerias 
estabelecidas devem basear-se nos 
seguintes critérios:
a) A demonstração do valor acrescentado 
da ação a nível da União;
b) Potencial escala do impacto na 
resposta às preocupações societais, à 
sustentabilidade ou à competitividade 
industrial;
c) Compromisso a longo prazo de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada 
e em objetivos claramente definidos; 
nomeadamente o compromisso 
financeiro, incluindo em dinheiro, dos 
participantes do setor privado;
d) Definição clara dos papéis e das 
responsabilidades de cada um dos 
parceiros e indicadores-chave de 
desempenho acordados para o período 
escolhido;
e) A demonstração de um sistema de 
governação aberto, transparente e 
participativo e dos princípios da boa 
gestão financeira;
f) Compromisso com atividades que 
assegurem a integração do triângulo do 
conhecimento: educação, investigação e 
inovação;
6. A Comissão efetuará uma aferição e 
uma avaliação de impacto exaustivas das 
parcerias-piloto estabelecidas ao abrigo 
do PQ7 (as Plataformas Tecnológicas 
Conjuntas, as parcerias público-privadas 
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ao abrigo do Plano de Relançamento da 
Economia Europeia, bem como as 
Comunidades de Conhecimento e 
Inovação estabelecidas pelo Instituto 
Europeu de Tecnologia), antes de 
consolidar o seu apoio às parcerias 
existentes ou de apoiar o estabelecimento 
de novas.
Com base na sua aferição e avaliação, 
durante a execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a Comissão apresentará 
propostas que visem melhorar a 
governação e o funcionamento das 
parcerias público-privadas estabelecidas, 
a fim de garantir um impacto mais eficaz 
e eficiente, um funcionamento aberto e 
transparente e evitar conflitos de 
interesses.
Mais concretamente, a avaliação e a 
revisão deverão abordar o impacto nas 
PME e em pequenas instituições de 
investigação, a fim de garantir um melhor 
envolvimento das mesmas, tanto no 
momento de definir a agenda de 
investigação, como no momento da 
participação. 

Or. en

Alteração 576
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O financiamento de uma ação não pode 
exceder os custos elegíveis totais após 
dedução das receitas da ação.

1. O financiamento de uma ação deve ser 
coerente com todas as regras definidas ao 
abrigo do Sétimo Programa-Quadro 
(PQ7).

Or. en


