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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda.
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2013)0506),

– Tendo em conta o artigo 187.º e o artigo 188.º, primeiro parágrafo, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho 
(C7-0256/2013),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
(A7-0000/2013),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do 
artigo 293.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)11 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 

(4) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11 (o 
Programa-Quadro Horizonte 2020) visa 
obter um maior impacto na investigação e 
na inovação mediante a combinação do 
financiamento no âmbito do 
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inovação mediante a combinação do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas-chave 
em que as atividades de investigação e 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nas 
referidas parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado, ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE.

Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas-chave 
em que as atividades de investigação e 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União, para mobilizar o investimento 
privado de forma mais eficaz e para 
enfrentar os desafios societais. Essas 
parcerias devem basear-se num 
compromisso a longo prazo, incluindo 
uma contribuição equilibrada de todos ao 
parceiros, assumir a responsabilidade 
pela realização dos seus objetivos e estar 
em consonância com os objetivos 
estratégicos relacionados com a 
investigação, o desenvolvimento e a 
inovação. A governação e o 
funcionamento das parcerias devem ser 
abertos, transparentes, eficazes e 
eficientes, além de propiciar uma 
possibilidade de participação igual a todos 
os intervenientes ativos nos domínios 
específicos dessas parcerias. A 
participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 JO... [PQ H2020]. 11 Regulamento (UE) n.º …/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020) e que revoga a 
Decisão n.º 1982/2006/CE (JO L ...).

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) De acordo com a Decisão (UE) n.º 
[...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, 
que estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 (2014-
2020)12, deve ser prestado maior apoio às 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
da Decisão (UE) n.º 1982/2006/CE, nas 
condições especificadas na Decisão (UE) 
n.º [...]/2013.

(5) De acordo com o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e a Decisão (UE) n.º 
[...]/2013 do Conselho12, deve ser prestado 
maior apoio às empresas comuns 
estabelecidas ao abrigo da Decisão (UE) 
n.º 1982/2006/CE, nas condições 
especificadas no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e na Decisão (UE) 
n.º [...]/2013, em particular o artigo 25.º 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 e 
no pleno respeito pelos princípios gerais 
previstos no referido programa, 
nomeadamente os princípios sobre a 
igualdade de género e o livre acesso.

__________________ __________________
12 JO... [PE H2020]. 12 Regulamento (UE) n.º …/2013 do 

Conselho, de ... que estabelece o 
Programa Específico de execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 (JO L 
...).

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A continuação do apoio ao programa 
de investigação sobre pilhas de 
combustível e hidrogénio deve também ter 
em conta a experiência adquirida com o 
funcionamento da Empresa Comum 
Pilhas de Combustível e Hidrogénio, 
incluindo os resultados da sua primeira 
avaliação intercalar e os resultados das 

(7) A experiência adquirida com a 
operação da Empresa Comum PCH 
enquanto organismo da União, nos 
termos do artigo 185.º do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 do 
Conselho15a, mostra que o atual quadro de 
funcionamento é suficientemente flexível 
e adaptado às suas necessidades. A 



PE522.764v01-00 8/24 PR\1007628PT.doc

PT

recomendações das partes interessadas15, 
e ser implementado utilizando uma 
estrutura mais adequada à finalidade e 
regras que promovam a eficiência e 
assegurem a simplificação. Para o efeito,
a Empresa Comum Pilhas de Combustível 
e Hidrogénio 2 deve aprovar 
regulamentação financeira adaptada às 
suas necessidades nos termos previstos no 
artigo 209.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União16.

Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2 deve operar nos termos 
previstos no artigo 208.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho16 e deve adotar 
uma regulamentação financeira que não 
se afaste do regulamento exceto quando 
as necessidades específicas o exigirem e 
com a autorização prévia da Comissão, 
como sucede atualmente.

__________________ __________________
15. «Trends in investments, jobs and 
turnover in the Fuel cells and Hydrogen 
sector’ – results of stakeholders' 
consultation»: http://www.fch-
ju.eu/page/publications

15a Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho, 
de 25 de junho de 2002, que institui o 
Regulamento Financeiro aplicável ao 
orçamento geral das Comunidades 
Europeias (JO L 248 de 16.9.2002, p. 1).

16 JO L 298 de 26.10.2012, p. 84. 16 Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União e 
que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, 
p. 84).

Or. en

Alteração 4

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

(9-A) As contribuições dos membros da 
Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2 que não a União podem 
incluir, igualmente, contribuições em 
espécie. Aquando da utilização das 
contribuições em espécie, deve ser 
prestada especial atenção à sua 
transparência e simplificação, bem como 
à sua conformidade com outras regras e 
procedimentos aplicáveis. Assim, o 
presente regulamento deve, entre outros, 
indicar o montante dos diferentes tipos de 
contribuições em espécie dos membros da 
Empresa Comum Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio 2 que não a União nas 
atividades da Empresa Comum, assim 
como o modo de aplicação, na prática, dos 
requisitos de comunicação anual de 
informações e de controlo das 
contribuições em espécie, que podem não 
estar em conformidade com os períodos 
de comunicação de informações do 
projeto ou com as medidas de 
simplificação previstas ao abrigo do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O presente regulamento deve 
proporcionar uma forma mais eficiente do 
ponto de vista dos custos para aplicar as 
disposições do artigo 4.º, com o objetivo 
de reduzir os encargos administrativos 
para o Empresa Comum e os respetivos 
membros. O artigo 4.º e a cláusula 13 dos 
estatutos contidos no anexo do presente 
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regulamento devem prever, claramente, os 
montantes das contribuições do 
Agrupamento Industrial, do Agrupamento 
de Investigação e das suas entidades 
constituintes para as despesas 
operacionais, para as contribuições em 
espécie dos projetos e para as atividades 
adicionais, bem como para a contribuição 
de outros participantes das contribuições 
em espécie dos projetos e para as 
atividades adicionais.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º do Tratado, o ato constitutivo 
dos organismos, serviços ou agências 
instituídos pela União pode excluir o 
exame das contas da totalidade das 
receitas e despesas desses organismos, 
serviços ou agências por parte do 
Tribunal de Contas. De acordo com o 
disposto no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos ao 
abrigo do artigo 209.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 devem ser 
examinadas por um organismo de 
auditoria independente que deve emitir 
um parecer, nomeadamente sobre a 
fiabilidade das contas e a legalidade e 
regularidade das operações subjacentes. A 
necessidade de evitar a duplicação do 
exame das contas justifica que as contas 
da Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 não devam 
ser sujeitas a exame pelo Tribunal de 
Contas.

(19) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º do TFUE, as contas dos 
organismos ao abrigo do artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
devem ser examinadas pelo Tribunal de 
Contas, que deve emitir um parecer, 
nomeadamente sobre a fiabilidade das 
contas e a legalidade e regularidade das 
operações subjacentes.
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Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 deve ser 
objeto de uma avaliação intercalar 
aprofundada, em conformidade com o 
artigo 32.º do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, que deve incluir, entre 
outros, uma análise da sua abertura, 
transparência, eficácia e eficiência.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Empresa Comum PCH-2 é o 
organismo ao qual é confiada a execução 
de uma parceria público-privada ao 
abrigo do artigo 209.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19.

3. A Empresa Comum PCH-2 é o 
organismo referido no artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

__________________
19 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Alteração 9

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

(a) Contribuir para a aplicação do 
Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação e, em especial, a parte ... da 
Decisão n.º .../2013/UE do Conselho, de ... 
de 2013, que estabelece o Programa 
Específico de execução do Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação;

(a) Contribuir para a aplicação do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação e, em especial, 
para pelo menos três objetivos específicos 
no âmbito da sua prioridade «Desafio 
Societal», da Decisão n.º .../2013/UE [o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020];

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– aumentar a eficiência energética da 
produção de hidrogénio a partir da 
eletrólise da água, reduzindo 
simultaneamente os custos de capital, de 
modo que a combinação do hidrogénio e 
do sistema de pilhas de combustível seja
competitiva em relação às alternativas 
disponíveis no mercado, e

– aumentar a eficiência energética da 
produção de hidrogénio a partir da 
eletrólise da água e das fontes de energia 
renováveis, reduzindo simultaneamente os 
custos de capital e operacionais, de modo 
que a combinação do hidrogénio e do 
sistema de pilhas de combustível seja 
competitiva em relação às alternativas 
disponíveis no mercado,

Or. en

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

– reforçar a relação entre os projetos e 
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resultados de demonstração e a tradução 
desses resultados da investigação em 
aplicações-piloto e soluções de mercado 
atrativas, ou seja, reduzir o percurso entre 
a demonstração e a comercialização 
dessas tecnologias;

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– contribuir para o desenvolvimento de 
infraestruturas mais densas e para o 
aumento da sensibilização e da aceitação 
públicas, transferindo os conhecimentos e 
as competências dos Estados-Membros 
com um desempenho mais forte para os 
Estados-Membros com um desempenho 
mais fraco através de demonstrações e 
projetos-piloto e por meio de centros 
Oeste-Este,

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– apoiar o desenvolvimento de tecnologias 
avançadas para a recuperação de metais, 
essenciais para o desenvolvimento e a 
implantação das tecnologias PCH a partir 
das fontes da União, incluindo 
subprodutos e resíduos tecnológicos, e

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – travessão 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

– reduzir a utilização das chamadas 
«matérias-primas essenciais», definidas 
pela Comissão, identificando os 
substitutos relevantes onde seja 
tecnicamente exequível e economicamente 
justificável.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição financeira provém das 
dotações previstas no orçamento geral da 
União atribuídas ao Programa Específico 
Horizonte 2020 de execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, em 
conformidade com as disposições 
relevantes do artigo 58.º, n.º 1, alínea c), 
subalínea iv), e dos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
no que diz respeito aos organismos 
referidos no artigo 209.º do referido 
regulamento.

A contribuição financeira provém das 
dotações previstas no orçamento geral da 
União atribuídas à Decisão n.º.../2013/UE 
[o Programa Específico Horizonte 2020], 
em conformidade com as disposições 
relevantes do artigo 58.º, n.º 1, alínea c), 
subalínea iv), e dos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
no que diz respeito aos organismos 
referidos no artigo 208.º do referido 
regulamento.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Empresa Comum PCH-2 aprova a sua 
regulamentação financeira específica nos 
termos do disposto no artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e do Regulamento (UE) n.º [Regulamento 
Delegado relativo ao regulamento 
financeiro-tipo aplicável às PPP].

A Empresa Comum PCH-2 aprova a sua 
regulamentação financeira específica nos 
termos do disposto no artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e do Regulamento Delegado (UE) n.º … da 
Comissão. 19-A

__________________
19a Regulamento Delegado (UE) 
n.º .../...da Comissão [que institui o 
regulamento financeiro-quadro dos 
organismos referidos no artigo 208.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
(C(2013)06287 –
2013/2864(DEA))](JO L...]. 

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum PCH-2 faz parte da quitação dada 
à Comissão pelo Parlamento Europeu, sob 
recomendação do Conselho, de acordo com 
o procedimento previsto no artigo 319.º do 
Tratado.

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum PCH-2 faz parte da quitação dada 
pelo Parlamento Europeu, sob 
recomendação do Conselho, de acordo com 
um procedimento previsto na
regulamentação financeira da Empresa 
Comum PCH-2.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Empresa Comum PCH-2 deve 
cooperar plenamente com as instituições 
envolvidas no procedimento de quitação e 
facultar, quando adequado, todas as 
informações adicionais necessárias. Neste 
contexto, pode ser convidada a estar 
representada em reuniões com as 
instituições ou organismos relevantes e a 
assistir o gestor orçamental por 
delegação.

2. A Empresa Comum PCH-2 deve 
cooperar plenamente com as instituições 
envolvidas no procedimento de quitação e 
facultar, quando adequado, todas as 
informações adicionais necessárias.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
investigações, incluindo inspeções e 
verificações no local, em conformidade 
com as disposições e procedimentos 
estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 1073/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de maio de 1999, relativo 
aos inquéritos efetuados pelo Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF)21, e 
no Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 do Conselho, de 11 de 
novembro de 1996, relativo às inspeções e 
verificações no local efetuadas pela 
Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades22, 
a fim de apurar a existência de fraude, 
corrupção ou outras atividades ilícitas que 

2. O Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) pode realizar 
investigações, incluindo inspeções e 
verificações no local, em conformidade 
com as disposições e procedimentos 
estabelecidos no Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho21 e no 
Regulamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
do Conselho22, a fim de apurar a existência 
de fraude, corrupção ou outras atividades 
ilícitas que afetem os interesses financeiros 
da União, no âmbito de um acordo, decisão 
ou contrato financiado ao abrigo do 
presente regulamento.
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afetem os interesses financeiros da União, 
no âmbito de um acordo, decisão ou 
contrato financiado ao abrigo do presente 
regulamento.

__________________ __________________
21 JO L 136 de 31.5.1999, p. 1 21 Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de setembro de 2013, 
relativo aos inquéritos efetuados pelo 
Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 1073/1999 do Parlamento 
Europeu e do Conselho e o Regulamento 
(Euratom) n.º 1074/1999 do Conselho (JO 
L 248 de 18.9.2013, p. 1).

22 JO L 292 de 15.11.1996, pp. 2-5 22 Regulamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 do Conselho, de 11 de 
novembro de 1996, relativo às inspeções e 
verificações no local efetuadas pela 
Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades 
(JO L 292 de 15.11.1996, p. 2).

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Empresa Comum PCH-2 adere ao 
Acordo Interinstitucional de 25 de maio de 
1999 celebrado entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão relativo 
aos inquéritos internos efetuados pelo 
OLAF23. A Empresa Comum PCH-2 deve 
tomar as medidas necessárias para facilitar 
os inquéritos internos efetuados pelo 
OLAF.

5. A Empresa Comum PCH-2 adere ao 
Acordo Interinstitucional de 25 de maio de 
1999 celebrado entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão relativo 
aos inquéritos internos efetuados pelo 
OLAF23. A Empresa Comum PCH-2 deve 
tomar as medidas necessárias para facilitar 
os inquéritos internos efetuados pelo 
OLAF.

__________________ __________________
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23 JO L 136 de 31.5.1999, p. 15 23 JO L 248 de 18.9.2013, p. 1 

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo – cláusula 7 – ponto 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Adotar o orçamento anual da Empresa 
Comum PCH-2, incluindo o quadro de 
pessoal com indicação do número de 
lugares temporários, por grupo de funções 
e por grau, bem como do número de 
agentes contratuais e de peritos nacionais 
destacados, expressos em equivalentes a 
tempo inteiro;

(c) Adotar o orçamento anual da Empresa 
Comum PCH-2, antes de ser recomendado 
ao Parlamento Europeu pelo Conselho 
para execução, no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum PCH-2, incluindo o quadro de 
pessoal com indicação do número de 
lugares temporários, por grupo de funções 
e por grau, bem como do número de 
agentes contratuais e de peritos nacionais 
destacados, expressos em equivalentes a 
tempo inteiro;

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo – cláusula 11 – ponto 3 – alínea d)– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Planos de trabalho anuais; (d) Planos de trabalho anuais e estimativas 
de despesas correspondentes, incluindo as 
contribuições em espécie;

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo – cláusula 13 – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Contribuições em espécie das entidades 
constituintes dos membros que não a União 
que participam nas ações indiretas, 
consistindo nos custos por estas incorridos 
na execução das ações indiretas, deduzida a
contribuição da Empresa Comum PCH-2 e 
qualquer outra contribuição da União para 
esses custos.

(b) Contribuições em espécie claramente 
definidas, que se elevam pelo menos ao 
nível da contribuição financeira da 
União, das entidades constituintes dos 
membros que não a União que participam 
nas ações indiretas, consistindo nos custos 
por estas incorridos na execução das ações 
indiretas, deduzida a contribuição da 
Empresa Comum PCH-2 e qualquer outra 
contribuição da União para esses custos.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo – cláusula 16 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. O plano de trabalho anual relativo a um 
determinado ano é adotado pelo Conselho 
de Administração até ao final do ano 
anterior.

4. O plano de trabalho anual relativo a um 
determinado ano é adotado pelo Conselho 
de Administração e é recomendado ao 
Parlamento Europeu pelo Conselho para 
execução, no que diz respeito à 
contribuição da União para a Empresa 
Comum PCH-2 até ao final do ano 
anterior.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo – cláusula 17 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Empresa Comum PCH-2 apresenta 
anualmente um relatório à Comissão nos 
termos previstos no artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Suprimido

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo – cláusula 17 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da Empresa Comum PCH-2 
são examinadas por um organismo de 
auditoria independente, conforme previsto 
no artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.

Suprimido

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo – cláusula 17 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As contas da Empresa Comum PCH-2 não
estão sujeitas a exame pelo Tribunal de 
Contas.

As contas da Empresa Comum PCH-2 
estão sujeitas a exame pelo Tribunal de 
Contas.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O relator saúda a proposta de Regulamento do Conselho relativo à Empresa Comum Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2 (seguidamente designada Empresa Comum PCH-2) da 
Comissão, assumindo-se como um importante instrumento do pacote relativo ao investimento 
na inovação no âmbito do programa-quadro Horizonte 2020 para ajudar a enfrentar os 
desafios societais que a Europa enfrenta. A proposta da Comissão prevê o prolongamento da 
Empresa Comum PCH-1, lançada no âmbito do Sétimo Programa-Quadro, durante mais um 
período de 10 anos. Desde o seu estabelecimento, a Empresa Comum PCH tem vindo a 
demonstrar o potencial do hidrogénio, enquanto vetor de energia eficaz, e as possibilidades 
que as pilhas de combustível podem oferecer à Europa como conversores de energia para 
aumentar a segurança energética, reduzir as emissões nocivas e estimular o crescimento a 
longo prazo. 
A avaliação intercalar da Empresa Comum PCH, realizada em 2011 pela Comissão Europeia, 
demonstrou que a Empresa Comum PCH tem servido, com êxito, de plataforma para criar 
uma parceria sólida, gerar, de forma mais eficiente, mais financiamento público e privado e 
para reforçar o envolvimento da indústria, nomeadamente as PME, no desenvolvimento de 
tecnologias PCH. O relator reconhece os importantes avanços tecnológicos e conquistas 
operacionais do primeiro programa Empresa Comum PCH, assim como os dados consistentes 
da Empresa Comum PCH no que se refere à execução do orçamento da UE de maneira sólida, 
eficiente e eficaz, e recomenda, por isso, que esta experiência positiva e construtiva seja 
continuada com a aprovação da proposta da Comissão de regulamento do Conselho relativo à 
Empresa Comum PCH-2.

Tecnologias das Pilhas de Combustível e Hidrogénio: Oportunidades e Desafios para a 
Europa

O hidrogénio é um vetor de energia que pode ser utilizado como combustível limpo e é 
praticamente ilimitado. O hidrogénio e as suas várias aplicações têm a capacidade de 
proporcionar soluções fundamentais para os grandes desafios societais na UE, desde a 
segurança energética e as alterações climáticas até à competitividade industrial, inovação e 
crescimento inteligente. As pilhas de combustível podem funcionar como uma tecnologia de 
conversão eficaz, com muitas vantagens tanto para os transportes como para o setor 
energético. O êxito do desenvolvimento e da implantação de tecnologias PCH pode 
proporcionar mais alternativas aos combustíveis fósseis e aumentar a segurança energética da 
UE, reduzindo a dependência das importações de energia a longo prazo. O hidrogénio 
produzido a partir de fontes de energia renováveis e a eletrólise da água, associada aos 
sistemas de pilhas de combustível, podem ter um papel importante no futuro cabaz energético 
da Europa e podem oferecer soluções competitivas, a nível local e regional, para alcançar um 
crescimento inteligente e inclusivo.
O desenvolvimento de um sistema de infraestruturas mais denso em toda a UE irá reforçar a 
possibilidade de utilizar o hidrogénio de forma mais eficiente nos transportes e noutros setores 
da economia e, ao mesmo tempo, sensibilizar o público para os potenciais benefícios que as 
tecnologias PCH podem trazer aos cidadãos da UE. Os objetivos e atividades da Empresa 
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Comum PCH nestes domínios, tal como propostos pela Comissão, visam abordar esses 
desafios e são condizentes com as prioridades da UE respeitantes à agenda Europa 2020, ao 
plano SET, ao Roteiro para a Energia até 2050 e à iniciativa «Uma Europa Eficiente em 
termos de Recursos», entre outros,  
O desenvolvimento bem-sucedido e sustentável e a implantação em larga escala das 
tecnologias PCH dependem, em grande medida, da disponibilidade de algumas 
matérias-primas essenciais, tais como as terras raras, os metais do grupo da platina e os metais 
de alta tecnologia (por exemplo, o índio e o gálio). A escassez destes materiais no futuro pode 
transformar-se num obstáculo ao desenvolvimento das tecnologias PCH. Por conseguinte, os 
objetivos da Empresa Comum PCH-2 devem igualmente integrar e promover as estratégias de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação que visam, sempre que possível, encontrar 
substitutos relevantes e materiais alternativos, bem como desenvolver tecnologias avançadas 
para a recuperação eficaz dos metais a partir de fontes europeias (incluindo subprodutos e 
resíduos tecnológicos). O relator recomenda que estes potenciais obstáculos sejam tidos em 
consideração aquando da criação de uma visão a longo prazo para a implantação das 
tecnologias PCH, para garantir que, a longo prazo, se tratam soluções verdadeiramente 
sustentáveis.

O papel da Empresa Comum PCH-2 enquanto instrumento para alcançar os objetivos 
da estratégia Europa 2020

As tecnologias PCH podem contribuir significativamente para uma economia assente num 
baixo nível de emissões de carbono, mas apesar do rápido progresso do setor PCH desde o 
estabelecimento da Empresa Comum, estas tecnologias ainda não são suficientemente 
maduras para concorrer em condições equitativas com as tecnologias tradicionalmente 
utilizadas. Foi aqui que a Empresa Comum PCH demonstrou o seu potencial como catalisador 
para proporcionar resultados que um país ou empresa dificilmente conseguirá alcançar por si 
só: ao mobilizar investimentos com mais êxito, proporcionar um regime de financiamento 
estável e previsível durante mais tempo, reduzir os riscos de investimento para as partes 
interessadas e acelerar a velocidade com que as tecnologias PCH chegam à maturidade e aos 
mercados. 
A experiência da primeira Empresa Comum PCH indica que a Empresa Comum teve um 
impacto positivo na criação de emprego e nas taxas de emprego em toda a UE, com um 
aumento médio de 10 % no volume anual de negócios, um aumento médio de 8 % nas 
despesas de I&D, um crescimento anual de 6 % dos postos de trabalho e um aumento anual de 
16 % nas patentes concedidas na UE às empresas europeias do setor PCH1. Estas tendências 
positivas demonstram o valor acrescentado que a Empresa Comum cria ao combinar o 
financiamento público e privado para estimular eficazmente o desenvolvimento das 
tecnologias PCH e baixar os custos de produção através dos esforços de I&D. A Europa deve 
capitalizar os ganhos e a capacidade já instalada no setor PCH e utilizar este impulso para 
fazer avançar ainda mais e mais rapidamente a próxima fase da Empresa Comum PCH 
enquanto importante plataforma para o crescimento do setor PCH.
O relator saúda os compromissos orçamentais da Comissão para com o sucessor da Empresa 
Comum PCH, mas gostaria de recomendar que o regulamento preveja, de forma mais clara, os 
montantes das contribuições dos parceiros e dos respetivos constituintes que não a União para 

                                               
1 «Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel Cells and Hydrogen sector.» Empresa Comum PCH.
Fevereiro de 2013.
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os custos operacionais, as contribuições em género do projeto e as atividades adicionais, bem 
como as contribuições de outros participantes para as contribuições em género do projeto e as 
atividades adicionais.
Na opinião do relator, proporcionar-se-ia, assim, uma forma de executar as disposições do 
regulamento mais eficiente em termos de custos, uma maior transparência, simplificação e 
clareza em termos de compromissos e responsabilidades dos participantes e, portanto, um 
reforço da atratividade da Empresa Comum relativamente à contribuição de novos 
intervenientes do setor para as atividades da mesma.

Por último, mas não menos importante, o relator gostaria de frisar o caráter crucial dos 
mecanismos e esforços continuados, de larga escala, transnacionais e intersetoriais, no sentido 
de garantir resultados mais eficazes e um quadro coerente entre os programas e instrumentos 
dos Estados-Membros, salientando, além disso, que a Empresa Comum PCH oferece uma 
importante plataforma para a cooperação no setor. Além disso, o Horizonte 2020 irá 
proporcionar novas disposições para melhores sinergias entre o programa-quadro e os fundos 
estruturais. Estes poderão ser utilizados para criar um estímulo adicional a nível regional. A 
sua importância pode ser essencial, na medida em que alguns Estados-Membros ocidentais da 
UE poderão já beneficiar de conhecimentos avançados em termos de I&D e tecnologia, 
enquanto os Estados-Membros da Europa Oriental da UE podem fornecer as bases para o 
desenvolvimento de projetos-piloto e de demonstração. As possibilidades de complementar 
ações, congregar e partilhar conhecimentos, recursos e infraestruturas de investigação, bem 
como desenvolver mais sinergias (Oeste–Este) sob os auspícios da Empresa Comum, deverão 
ser aprofundadas durante a próxima fase da Empresa Comum PCH.

Quitação da Empresa Comum PCH

O relator está preocupado com o facto de a Empresa Comum PCH-2 ser, de acordo com a 
proposta da Comissão, um organismo sujeito ao artigo 209.º do novo Regulamento Financeiro 
(em vez do artigo 208.º), deixando de ser diretamente responsável perante o Parlamento ou 
sujeito à auditoria externa por parte do Tribunal de Contas, como acontecia anteriormente.
A experiência adquirida com a Empresa Comum PCH enquanto organismo da União, nos 
termos do artigo 185.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002, mostra que o atual 
quadro de funcionamento foi suficientemente flexível e devidamente adaptado às suas 
necessidades. Assim, o relator considera que a Empresa Comum deve continuar a operar ao 
abrigo do artigo 208.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que substituiu o artigo 185.º do Regulamento n.º 1605/2002, e 
adotar uma regulamentação financeira que não divirja do regulamento financeiro-quadro, 
salvo em determinadas circunstâncias, como sucede atualmente.
Neste sentido, o relator recomenda que a quitação quanto à execução do orçamento no que diz 
respeito à contribuição da União para a Empresa Comum PCH-2 faça parte da quitação dada 
pelo Parlamento Europeu, sob recomendação do Conselho, de acordo com um procedimento 
previsto na regulamentação financeira da Empresa Comum PCH-2 Na opinião do relator, 
trata-se de um aspeto importante para garantir a autonomia da Empresa Comum PCH-2 e dar 
à Empresa Comum liberdade suficiente para gerir os seus processos sem carga administrativa 
adicional.

Conclusões
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A experiência com a Empresa Comum PCH-1 demonstra de que forma determinados desafios 
podem ser transformados, com êxito, em oportunidades para a criação de emprego, o 
crescimento e a inovação na UE, através de esforços e compromissos conjuntos das partes 
interessadas dos setores público e privado, e da existência de um instrumento adequado para 
essa cooperação. As tecnologias PCH podem oferecer várias soluções europeias limpas, 
sustentáveis e de longo prazo para muitos desafios societais, mas estas tecnologias ainda 
padecem de muitos obstáculos a uma investigação e inovação eficazes e à implantação em 
larga escala. A conceção e execução de mecanismos regulamentares e de negócios 
apropriados, a par de um compromisso político mais claro e a mais longo prazo, são 
fundamentais para levar as tecnologias para os mercados e maximizar os seus benefícios para 
o futuro. 
A proposta da Comissão relativa ao prolongamento da Empresa Comum PCH-1 dá este sinal 
claro de compromisso a mais longo prazo para com uma visão à escala da UE no que toca ao 
desenvolvimento de tecnologias PCH, constituindo um importante instrumento para a criação, 
na UE, de um setor PCH mais sustentável e competitivo a nível mundial e a promoção da 
liderança europeia destas tecnologias à escala mundial.
O relator apoia a manutenção da Empresa Comum PCH até 31 de dezembro de 2014, 
enquanto instrumento fundamental para continuar a executar a agenda de investigação e 
inovação da UE e a ter por base os progressos da Empresa Comum PCH-1. Desta forma, a 
Europa conseguirá beneficiar plenamente das vantagens destas tecnologias essenciais para o 
futuro.


