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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 Clean Sky 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2013)0505),

– Tendo em conta o artigo 187.º e o artigo 188.º, n.º 1,  do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C7-0255/2013),

– 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)7 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 

(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)7 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
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fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas 
fundamentais 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.

fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas 
fundamentais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais vastos de 
competitividade da União, mobilizar o 
investimento privado e para enfrentar os 
desafios societais. Essas parcerias devem 
assentar num compromisso a longo prazo, 
nomeadamente na contribuição 
equilibrada de todos os parceiros, ser 
responsáveis pela realização dos seus 
objetivos e estar em conformidade com as 
metas estratégicas da União relativas à 
investigação, ao desenvolvimento e à 
inovação. A governação e o 
funcionamento dessas parcerias devem 
ser abertos, transparentes, eficazes e 
eficientes e ser propícios à participação de 
um vasto leque de intervenientes ativos 
nos seus domínios específicos. 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.

__________________ __________________
7 JO ... [PQ H2020] 7 JO ... [PQ H2020]

Or. en

(Ver o artigo 19.º do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020.)

Justificação

O acréscimo destes trechos sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente à ITC e 
aos resultados que devem produzir.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos da Decisão (UE) 
n.º [...]/2013 do Conselho, de [...] de 2013, 
que estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 2020 (2014-2020)8, 
deve continuar a ser prestado 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) Nos termos do Regulamento (UE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de ... 2013, que estabelece o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e da 
Decisão (UE) n.º [...]/2013 do Conselho, de 
[...] de 2013, que estabelece o Programa 
Específico de execução do Horizonte 2020 
(2014-2020)8, deve continuar a ser 
prestado apoio às empresas comuns 
estabelecidas ao abrigo da Decisão (UE) 
n.º 1982/2006/CE, nas condições 
especificadas no Regulamento e na 
Decisão (UE) n.º .../2013.

__________________ __________________
8 JO ... [H2020 SP] 8 JO ... [H2020 SP]

Or. en

Justificação

Deve incluir-se uma referência não apenas ao Programa Específico, mas também ao 
Programa-Quadro, dada a sua importância para comprovar a conformidade com o 
artigo 19.º do Programa-Quadro e com os princípios nele enunciados.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Empresa Comum Clean Sky, 
instituída pelo Regulamento (CE) 
n.º 71/2008 do Conselho, de 20 de 
dezembro de 2007, relativo à constituição 
da empresa comum Clean Sky9, está a
cumprir os seus objetivos de incentivo a 
novos trabalhos de investigação no âmbito 
de uma parceria público-privada que 
permite a cooperação a longo prazo entre 
as partes interessadas do setor aeronáutico 
europeu. As pequenas e médias empresas 
(PME) têm participado muito largamente 

(6) A Empresa Comum Clean Sky, 
instituída pelo Regulamento (CE) 
n.º 71/2008 do Conselho, de 20 de 
dezembro de 2007, relativo à constituição 
da empresa comum Clean Sky9, está a 
cumprir os seus objetivos de incentivo a 
novos trabalhos de investigação no âmbito 
de uma parceria público-privada que 
permite a cooperação a longo prazo entre 
as partes interessadas do setor aeronáutico 
europeu. As pequenas e médias empresas 
(PME) têm participado muito largamente 
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na Empresa Comum Clean Sky, com cerca 
de 40 % do orçamento dos convites à 
apresentação de propostas atribuídos a 
essas empresas. A avaliação intercalar10 da 
Empresa Comum Clean Sky demonstrou 
que esta tem sido bem sucedida, tendo 
incentivado progressos no sentido da 
realização dos objetivos ambientais. Além 
disso, tem conseguido atrair uma ampla e 
variada participação de todas as 
principais indústrias da União e de um 
grande número de PME. Tem permitido 
novas colaborações e a participação de 
novas organizações. O seu domínio de 
investigação deve, por conseguinte, 
continuar a ser apoiado com vista a atingir 
os objetivos definidos no artigo 2.º do 
presente regulamento.

na Empresa Comum Clean Sky, com cerca 
de 40 % do orçamento dos convites à 
apresentação de propostas atribuídos a 
essas empresas. A avaliação intercalar10 da 
Empresa Comum Clean Sky demonstrou 
que esta tem sido bem sucedida, tendo 
incentivado progressos no sentido da 
realização dos objetivos ambientais. Tem 
permitido novas colaborações e a 
participação de novas organizações. O seu 
domínio de investigação deve, por 
conseguinte, continuar a ser apoiado com 
vista a atingir os objetivos definidos no 
artigo 2.º do presente regulamento.

__________________ __________________
9 JO L 30 de 4.2.2008, p. 1-20 9 JO L 30 de 4.2.2008, p. 1-20
10 SEC/2011/1072 final 10 SEC/2011/1072 final

Or. en

Justificação

Formulação repetitiva. Além disso, a participação de um vasto leque de intervenientes foi 
identificada como sendo um dos domínios em que ainda há muito a fazer. O texto não deve 
apresentar esta tarefa como algo já cumprido.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As suas contribuições devem 
igualmente cobrir atividades adicionais a 
empreender pelos membros privados, 
conforme especificado num plano de 
atividades adicionais, a fim de obter uma 
boa panorâmica do efeito de alavanca 
dessas atividades adicionais, representando 
assim contribuições para a Iniciativa 
Tecnológica Conjunta Clean Sky mais 

(11) As suas contribuições devem 
igualmente cobrir atividades adicionais a 
empreender pelos membros privados, 
conforme especificado num plano de 
atividades adicionais, apresentadas num 
relatório anual, a fim de obter uma boa 
panorâmica do efeito de alavanca dessas 
atividades adicionais, representando assim 
contribuições para a Iniciativa Tecnológica 
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vasta. Conjunta Clean Sky mais vasta.

Or. en

(Ver alteração no artigo 4.º, n.º 4.)

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Sem prejuízo da avaliação 
intercalar referida no artigo 11.º e nos 
termos do artigo 26.º do Regulamento 
n.º .../2013 [Programa-Quadro Horizonte 
2020], as iniciativas tecnológicas
conjuntas, enquanto instrumentos de 
financiamento específico do Horizonte 
2020, devem ser sujeitas a uma avaliação 
intercalar exaustiva, que deve incluir, 
inter alia, uma análise do seu nível de 
abertura, transparência e eficiência.

Or. en

(Ver o artigo 26.º do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020.)

Justificação

A presente referência é necessária a fim de ter em conta os resultados finais das negociações 
do Programa-Quadro Horizonte 2020. A mesma reflete outro aspeto importante que o 
Parlamento conseguiu incluir no artigo 26.º do Regulamento do Horizonte 2020.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Empresa Comum Clean Sky foi 
criada com uma vigência até 31 de 
dezembro de 2017. A Empresa Comum 
Clean Sky 2 deve continuar a apoiar o 
Programa de Investigação Clean Sky com 

(20) A Empresa Comum Clean Sky foi 
criada com uma vigência até 31 de 
dezembro de 2017. A Empresa Comum 
Clean Sky 2 deve continuar a apoiar o 
Programa de Investigação Clean Sky com
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o alargamento do âmbito das atividades 
ao abrigo de um conjunto de regras 
modificado. A transição da Empresa 
Comum Clean Sky para a Empresa 
Comum Clean Sky 2 deve ser harmonizada 
e sincronizada com a transição do Sétimo 
Programa-Quadro para o Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a fim de assegurar a 
melhor utilização possível dos fundos 
disponíveis para a investigação. Por razões 
de segurança e clareza jurídicas, o 
Regulamento (CE) n.º 71/2008 deve, por 
conseguinte, ser revogado e devem 
estabelecer-se disposições transitórias,

a execução das restantes atividades 
previstas no programa de investigação 
Clean Sky no âmbito das regras da 
Empresa Comum Clean Sky. A transição 
da Empresa Comum Clean Sky para a 
Empresa Comum Clean Sky 2 deve ser 
harmonizada e sincronizada com a 
transição do Sétimo Programa-Quadro para 
o Programa-Quadro Horizonte 2020, a fim 
de assegurar a melhor utilização possível 
dos fundos disponíveis para a investigação.
Por razões de segurança e clareza jurídicas, 
o Regulamento (CE) n.º 71/2008 deve, por 
conseguinte, ser revogado e devem 
estabelecer-se disposições transitórias,

Or. en

Justificação

É conveniente clarificar que a Empresa Comum Clean Sky está simplesmente a executar as 
restantes atividades inicialmente previstas até 2017 no âmbito do programa de investigação 
Clean Sky e nada mais do que isso. Essas atividades devem obedecer ao «antigo» conjunto de 
regras do Programa Clean Sky, enquanto as atividades da Empresa Comum Clean Sky 2 se 
devem pautar pelo «novo» conjunto de regras. Não obstante tratar-se de um processo 
complexo, não deverão ocorrer, entre 2014 e 2017, quaisquer modificações ou interferências 
nos dois conjuntos de regras.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

20-A. Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação a nível da União, 
importa alinhar a vigência de todas as 
parcerias público-privadas financiadas ao 
abrigo do Horizonte 2020 à vigência do 
Programa-Quadro, a fim de evitar a 
existência em paralelo de diferentes 
conjuntos de regras, assim como encargos 
administrativos adicionais associados 
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para os participantes e para os 
organismos da UE;

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) Tendo em conta a importância da 
investigação fundamental na criação de 
ideias de vanguarda que abram o 
caminho à inovação, convida à 
apresentação de propostas de projetos de 
colaboração de I&D no domínio da 
investigação aeronáutica no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, para 
além das atividades da Empresa Comum 
Clean Sky 2, e em paralelo com as 
mesmas, especialmente no que diz 
respeito à investigação aos níveis de 
preparação tecnológica 1 a 4;

Or. en

Justificação

Nos termos do Regulamento H2020, as atividades de I&D abrangidas pelas ITC devem 
também ser incluídas nos convites lançados regularmente à apresentação de propostas no 
âmbito dos programas de trabalho do Horizonte 2020. No caso da CS2, o relator recomenda 
que a investigação em colaboração seja realizada em paralelo com as atividades da CS2 em 
níveis de preparação tecnológica inferiores, a fim de obter uma inclusão mais ampla das 
universidades e das PME na investigação aeronáutica financiada pela UE, para garantir o 
equilíbrio adequado entre os níveis de preparação tecnológica mais baixos e os mais 
elevados, criar um ambiente de investigação competitivo e impulsionar a futura inovação.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 20-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(20-C) Dada a importância da 
continuidade da inovação para a 
competitividade do setor dos transportes 
da União e para o elevado número de 
iniciativas tecnológicas conjuntas neste 
domínio, as dotações atribuídas ao 
Desafio «Transportes inteligentes, 
ecológicos e integrados» no âmbito do 
pilar «Desafios Societais» do Horizonte 
2020 devem ser objeto de uma avaliação 
orçamental aprofundada e de um 
potencial aumento, conforme previsto no 
artigo 26.º do Regulamento do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Com três iniciativas tecnológicas conjuntas a receberem financiamento do Desafio relativo 
aos Transportes - a SESAR, a Clean Sky 2 e muito provavelmente a Shift2Rail - o orçamento 
deste desafio parece estar a ser sujeito a um esforço particularmente pesado, o que pode 
repercutir-se de forma negativa na investigação em colaboração neste domínio. Por 
conseguinte, o relator recomenda vivamente que o Desafio relativo aos Transportes seja alvo 
de uma revisão orçamental no âmbito da revisão intercalar.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 20-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-D) Tendo devidamente em conta as 
sinergias pretendidas entre o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
Fundos Estruturais, assim como os 
programas de financiamento da I&D 
nacionais e regionais pertinentes, as 
regiões da UE devem ser incentivadas a 
contribuir de forma pró-ativa para as 
atividades da Empresa Comum Clean Sky 
2, por exemplo, através da concessão de 
apoio financeiro às infraestruturas 
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relevantes no domínio da investigação, da 
preparação de propostas, da análise dos 
resultados das investigações ou das 
atividades em rede dos intervenientes em 
causa, com o objetivo de maximizar o 
impacto regional das atividades da 
Empresa Comum Clean Sky 2 e das 
respetivas potencialidades em matéria de 
criação de emprego e de crescimento a 
nível regional.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu conseguiu introduzir um novo artigo no Regulamento-Quadro 
Horizonte 2020 que exige expressamente a criação de novas sinergias entre o Horizonte 2020 
e os Fundos Estruturais. Neste contexto, as ITC não devem constituir exceção. As regiões 
devem ser incentivadas a contribuir para as suas atividades, tendo em vista, nomeadamente, 
o seu enorme potencial para o reforço dos agregados regionais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta no domínio da 
aeronáutica, é constituída uma empresa 
comum na aceção do artigo 187.º do 
Tratado (seguidamente designada 
«Empresa Comum Clean Sky 2»), por um 
período com início em 1 de janeiro de 2014 
e termo em 31 de dezembro de 2024.

1. Para fins de execução da Iniciativa 
Tecnológica Conjunta no domínio da 
aeronáutica, é constituída uma empresa 
comum na aceção do artigo 187.º do 
Tratado (seguidamente designada 
«Empresa Comum Clean Sky 2»), por um 
período com início em 1 de janeiro de 2014 
e termo em 31 de dezembro de 2020.

Or. en

(Ver alteração ao considerando 20)

Justificação

A existência em paralelo de duas gerações de convites à apresentação de propostas das ITC 
(com membros diferentes, regras diferentes e orçamentos diferentes) acarreta encargos 
administrativos, contribui para a complexidade do financiamento da investigação por parte 
da UE e mascara os montantes efetivos das dotações consagradas anualmente. A vigência 
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das ITC deve, por conseguinte, ser alinhada com a vigência do Horizonte 2020 e com futuros 
programas-quadro. A redução do tempo de execução da CS2 permite ainda à Empresa 
Comum fazer face a uma redução orçamental sem necessidade de proceder a uma revisão 
das atividades já planeadas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Âmbito das atividades

1. Por forma a cumprir os objetivos 
definidos no artigo 2.º, o programa de 
investigação da Empresa Comum Clean 
Sky 2 pode financiar atividades de 
investigação e desenvolvimento 
abrangidas pelos níveis de preparação 
tecnológica 2 a 6.
2. Caso o programa de investigação da 
Empresa Comum Clean Sky 2 preveja 
atividades de inovação abrangidas pelos 
níveis de preparação tecnológica 7 a 8, as 
taxas de financiamento destinadas a ações 
indiretas serão reduzidas, conforme 
estabelecido no [artigo 22.º] das Regras de 
Participação.

Or. en

Justificação

O presente artigo pretende clarificar o âmbito das atividades da Empresa Comum Clean Sky 
2, nomeadamente no que diz respeito aos níveis de preparação tecnológica abrangidos pelo 
seu programa de investigação, dado que parece existir um pressuposto generalizado de que a 
CS2 opera em proximidade com o mercado, o que não será a prática habitual. As Regras de 
Participação no H2020 exigem ainda que se leve em maior consideração o conceito de níveis 
de preparação tecnológica na determinação dos níveis de financiamento. Este conceito é 
retomado neste artigo tendo em vista as taxas de financiamento utilizadas nas ações 
indiretas.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuídas à 
Empresa Comum Clean Sky 2 para cobrir 
as despesas administrativas e operacionais 
é de 1,8 mil milhões de EUR. 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.

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuídas à 
Empresa Comum Clean Sky 2 para cobrir 
as despesas administrativas e operacionais 
é de 1,575 mil milhões de EUR. 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.

Or. en

Justificação

O relator propõe um corte orçamental de 12,5 % na Empresa Comum Clean Sky 2 em 
consequência da redução global do orçamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 no 
âmbito do QFP, a fim de não pôr em risco, por um lado, o equilíbrio débil do financiamento 
destinado à investigação em colaboração no domínio dos transportes e, por outro, o 
financiamento consagrado à ITC. Deve aplicar-se o mesmo corte a outras ITC. Propõe 
simultaneamente encurtar a vigência da CS2 em 4 anos, o que implica a elaboração de um 
novo orçamento no âmbito do próximo QFP após 2020.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na cláusula 
15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 

4. Para fins de valoração das contribuições 
referidas no n.º 2, alínea b), e na cláusula 
15, n.º 3, alínea b), dos Estatutos 
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constantes do anexo I, os custos devem ser 
determinados de acordo com as práticas 
contabilísticas habituais das entidades em 
causa, as normas de contabilidade 
aplicáveis no país de estabelecimento de 
cada entidade e as Normas Internacionais 
de Contabilidade/Normas Internacionais de 
Relato Financeiro aplicáveis. Os custos são 
certificados por um auditor externo 
independente nomeado pela entidade em 
causa. A valoração das contribuições deve 
ser verificada pela Empresa Comum Clean 
Sky 2. Caso subsistam dúvidas, podem ser 
objeto de auditoria pela Empresa Comum 
Clean Sky 2.

constantes do anexo I, os custos devem ser 
determinados de acordo com as práticas 
contabilísticas habituais das entidades em 
causa, as normas de contabilidade 
aplicáveis no país de estabelecimento de 
cada entidade e as Normas Internacionais 
de Contabilidade/Normas Internacionais de 
Relato Financeiro aplicáveis. A valoração 
das contribuições deve ser verificada pela 
Empresa Comum Clean Sky 2. Caso 
subsistam dúvidas, podem ser objeto de 
auditoria pela Empresa Comum Clean Sky 
2. A entidade em causa deverá apresentar 
ao público em geral um relatório anual 
sobre as suas atividades adicionais.

Or. en

Justificação

Embora as atividades adicionais a empreender pelos membros privados constituam um 
complemento útil ao efeito de alavanca da ITC, não devem ser objeto de auditorias. As 
atividades adicionais devem ser devidamente planeadas e executadas, definidas 
inequivocamente como contribuições em espécie e comunicadas anualmente. Por fim, há que 
cumprir o montante de 866,25 milhões de EUR. No entanto, estas atividades não são 
cofinanciadas pela União, devendo, portanto, ficar isentas de qualquer controlo, exceto por 
parte da Empresa Conjunta.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar da Empresa Comum Clean Sky 
2. A Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar da Empresa Comum Clean Sky 
2. A Comissão comunica as conclusões da 
avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018. A 
avaliação intercalar da Empresa Comum 
Clean Sky 2 deve ser parte integrante da 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e ser apresentada em 
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conjunto com a mesma.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete as alterações efetuadas ao artigo 26.º do Regulamento Horizonte 
2020, em que se refere claramente que as ITC fazem parte e são objeto da avaliação 
intercalar do Horizonte 2020.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O orçamento da Empresa Comum 
Clean Sky 2 pode ser objeto de revisão 
durante a avaliação intercalar.

Or. en

(Ver considerando 20-A)

Justificação

Consoante o resultado da avaliação intercalar, e tendo devidamente em conta todos os outros 
fatores pertinentes, deve incluir-se no ato jurídico de base da Clean Sky 2 a possibilidade de 
um aumento do orçamento desta empresa comum. De uma forma geral, essas referências a 
eventuais revisões orçamentais de uma ITC durante a revisão intercalar devem também ser 
incluídas nos atos de base das demais empresas comuns.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020] é 
aplicável às ações financiadas pela 
Empresa Comum Clean Sky 2. Nos termos 
do referido regulamento, a Empresa 
Comum Clean Sky 2 é considerada um 
organismo de financiamento e presta apoio 

O Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão Horizonte 2020] e 
as decisões da Comissão relevantes para a 
respetiva aplicação são aplicáveis às ações 
indiretas financiadas pela Empresa 
Comum Clean Sky 2. Nos termos do 
referido regulamento, a Empresa Comum 
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financeiro a ações indiretas, conforme 
estabelecido na cláusula 2 dos seus 
Estatutos constantes do anexo I.

Clean Sky 2 é considerada um organismo 
de financiamento e presta apoio financeiro 
a ações indiretas, conforme estabelecido na 
cláusula 2 dos seus Estatutos constantes do 
anexo I.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que são aplicáveis não apenas as Regras de 
Participação, mas também os atos de execução associados, como as regras relativas aos 
procedimentos de apresentação, avaliação, seleção, atribuição e recurso. Nos termos do 
artigo 1.º, n.º 1, das Regras de Participação, estas regras são aplicáveis apenas às ações 
indiretas.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de ter em conta as necessidades 
específicas de funcionamento da Empresa 
Comum Clean Sky 2 e, de acordo com o 
artigo 8.º, n.º 3, das Regras de 
Participação no Horizonte 2020, os 
planos de trabalho da Empresa Comum 
Clean Sky 2 podem prever uma 
derrogação às condições mínimas para a 
participação em ações indiretas do 
Horizonte 2020, através da participação 
de pelo menos uma entidade jurídica 
estabelecida num Estado-Membro ou país 
associado.

Or. en

Justificação

O relator apoia vivamente a ideia da adoção de um conjunto único de regras – as Regras de 
Participação – para todas as ações financiadas no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020, nomeadamente as ITC. Todavia, tendo em conta a natureza específica do setor da 
investigação aeronáutica, que é fortemente ajustado pelas suas estruturas lineares de 
fornecimento, o relator considera justificada uma derrogação que preveja a introdução de 
uma cláusula relativa a apenas um beneficiário. Aprova, por conseguinte, o projeto de ato 
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delegado relativamente a esta matéria.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Parceiros Principais da Empresa 
Comum Clean Sky 2 e respetivas entidades 
afiliadas são selecionados mediante um 
convite à apresentação de propostas aberto, 
não discriminatório e concorrencial e 
sujeitos a uma avaliação independente. Os 
convites têm em vista satisfazer a 
necessidade de capacidades fundamentais 
para a execução do programa. Estas são 
publicadas no sítio Web da Empresa 
Comum Clean Sky e comunicadas através 
do Grupo de Representantes dos 
Estados-Membros e de outros canais, a fim 
de garantir a mais ampla participação 
possível.

2. Os Parceiros Principais da Empresa 
Comum Clean Sky 2 e respetivas entidades 
afiliadas são selecionados mediante um 
convite à apresentação de propostas aberto, 
não discriminatório e concorrencial e 
sujeitos a uma avaliação independente, nos 
termos do artigo 37.º do Regulamento 
n.º .../2013 [Regras de Participação no 
Programa-Quadro Horizonte 2020]. Os 
convites têm em vista satisfazer a 
necessidade de capacidades fundamentais 
para a execução do programa. Estas são 
publicadas no sítio Web da Empresa 
Comum Clean Sky e comunicadas através 
do Grupo de Representantes dos 
Estados-Membros e de outros canais, a fim 
de garantir a mais ampla participação 
possível.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende definir melhor o que se entende por avaliação independente, 
nomeadamente uma avaliação realizada por peritos independentes, nomeados em 
conformidade com as regras estabelecidas no artigo 37.º das Regras de Participação.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Presidente do Grupo de Representantes 
dos Estados tem direito a participar nas 
reuniões do Conselho de Administração na 

O Presidente do Grupo de Representantes 
dos Estados tem direito a participar nas 
reuniões do Conselho de Administração e 
nas respetivas deliberações, mas não tem 
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qualidade de observador. direito de voto.

Or. en

Justificação

De acordo com o n.º 5, ponto 2, dos estatutos, tanto o Grupo de Representantes como o 
Comité Científico são órgãos consultivos da Empresa Comum Clean Sky 2. Para 
desempenharem devidamente as suas funções, deve ser-lhes concedido o direito a participar 
nas reuniões do Conselho de Administração, assim como nas deliberações daí emanadas.
Quem tem direito a fazer recomendações, deve ter também direito a pronunciar-se.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Presidente do Comité Científico tem 
direito a participar nas reuniões do 
Conselho de Administração e nas 
respetivas deliberações, mas não tem 
direito de voto.

Or. en

Justificação

De acordo com o n.º 5, ponto 2, dos estatutos, tanto o Grupo de Representantes como o 
Comité Científico são órgãos consultivos da Empresa Comum Clean Sky 2. Para 
desempenharem devidamente as suas funções, deve ser-lhes concedido o direito a participar 
nas reuniões do Conselho de Administração, assim como nas deliberações daí emanadas.
Quem tem direito a fazer recomendações, deve ter também direito a pronunciar-se.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve velar 
permanentemente pela coordenação das 
atividades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e da Empresa Comum 
Clean Sky 2, identificando com 
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regularidade possíveis 
complementaridades e sinergias, 
incluindo sobreposições convenientes, e 
implementando um processo de 
coordenação destinado a ajustar as 
prioridades em matéria de investigação 
abrangidas pela investigação em 
colaboração no âmbito do 
Programa-Quadro e as atividades 
abrangidas pela Empresa Comum Clean 
Sky 2.

Or. en

Justificação

É urgente coordenar as atividades de investigação no âmbito do Programa-Quadro e as 
atividades desenvolvidas nas ITC, incluindo a gestão das sobreposições convenientes e das 
sinergias e complementaridades pretendidas. Como é natural, a Comissão estaria em 
melhores condições para executar essa tarefa, uma vez que o papel que desempenha na 
estrutura de governação das ITC (com 50 % dos votos) a dota dos meios suficientes para tal.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8 – n.º 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Aprovar os convites à apresentação de 
propostas, bem como, quando adequado, 
as respetivas regras relativas aos 
procedimentos de apresentação, 
avaliação, seleção, atribuição e recurso;

(m) Aprovar os convites à apresentação de 
propostas;

Or. en

Justificação

As regras relativas aos procedimentos de apresentação, avaliação, seleção, atribuição e 
recurso devem aplicar-se mutatis mutandis.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8 – n.º 2 – alínea n)
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Texto da Comissão Alteração

(n) Aprovar a lista de propostas e ofertas 
selecionadas para financiamento;

(n) Aprovar a lista de propostas e ofertas 
selecionadas para financiamento com base 
na lista de classificação apresentada por 
um grupo de peritos independentes, em 
conformidade com o artigo 37.º  do 
Regulamento n.º .../2013 [Regras de 
Participação no Horizonte 2020];

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Para poderem cumprir as suas funções enquanto órgãos consultivos da Empresa Comum 
Clean Sky 2, o Grupo de Representantes dos Estados e o Comité Científico devem receber 
informações adequadas sobre todas as questões pertinentes.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 10 – n.º 4 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(t-A) Dar seguimento, em tempo útil, a 
todas as recomendações resultantes da 
avaliação final da Empresa Comum 
Clean Sky, da avaliação intercalar da 
Empresa Comum Clean Sky 2 e de 
quaisquer outras avaliações relevantes 
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das atividades da Clean Sky 2;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma recomendação já incluída na primeira avaliação intercalar da Iniciativa 
Clean Sky. Para que as avaliações formalmente previstas surtam um impacto suficiente e 
para melhorar a gestão da qualidade da Empresa Comum, o Diretor Executivo deve assumir 
a responsabilidade de dar seguimento a quaisquer recomendações relevantes.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 11 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Um representante de cada um dos 
Líderes do ITD ou IADP;

Or. en

Justificação

No caso de um ITD ou IADP ser gerido por vários líderes, todos estarão representados no 
comité de direção.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 12 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Elaborar, em cooperação com a 
Divisão de Comunicação da Empresa 
Comum Clean Sky 2, um relatório anual 
sobre os progressos das atividades de 
investigação e desenvolvimento;

Or. en

Justificação

É aconselhável divulgar com regularidade mais informações facilmente acessíveis sobre os 
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progressos e o desempenho da ITC, a fim de aumentar a sua visibilidade e dar a conhecer as 
suas realizações ao público em geral.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité Científico reúne-se, pelo 
menos, uma vez por ano. As reuniões são 
convocadas pelo seu Presidente.

5. O Comité Científico reúne-se, pelo 
menos, duas vezes por ano. As reuniões 
são convocadas pelo seu Presidente.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo de Representantes dos Estados 
reúne-se, pelo menos, uma vez por ano. As 
reuniões são convocadas pelo seu 
Presidente. O Diretor Executivo e o 
Presidente do Conselho de Administração, 
ou os respetivos representantes, assistem às 
reuniões.

2. O Grupo de Representantes dos Estados 
reúne-se, pelo menos, duas vezes por ano.
As reuniões são convocadas pelo seu 
Presidente. O Diretor Executivo e o 
Presidente do Conselho de Administração, 
ou os respetivos representantes, assistem às 
reuniões.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 14 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Grupo de Representantes dos 
Estados deve ser regularmente informado, 
particularmente sobre a participação em 
ações indiretas financiadas pela Empresa 
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Comum Clean Sky 2, sobre o resultado de 
cada convite à apresentação de propostas 
e a implementação do projeto, sobre as 
sinergias com outros programas 
relevantes da União, sobre a execução do 
orçamento da Empresa Comum Clean 
Sky 2 e sobre a difusão e exploração dos 
resultados da investigação.

Or. en

Justificação

Para poder cumprir a sua função enquanto órgão consultivo da Empresa Comum Clean Sky 
2, o Grupo de Representantes dos Estados deve receber informações adequadas sobre todas 
as questões pertinentes.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração pode 
adotar regras para a prevenção e gestão de 
conflitos de interesses relativamente aos 
seus membros, órgãos e pessoal. Nessas 
regras, devem constar disposições que 
visem evitar situações de conflito de 
interesses para os representantes dos 
membros que servem no Conselho de 
Administração.

2. O Conselho de Administração adota
regras para a prevenção e gestão de 
conflitos de interesses relativamente aos 
seus membros, órgãos e pessoal. Nessas 
regras, devem constar disposições que 
visem evitar situações de conflito de 
interesses para os representantes dos 
membros que servem no Conselho de 
Administração.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O relator congratula-se com a proposta da Comissão sobre a «Empresa Comum Clean Sky 2» 
enquanto parte importante do pacote relativo ao investimento em inovação no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Manifesta o seu agrado perante a continuação do apoio 
prestado pela União à Iniciativa Tecnológica Conjunta Clean Sky e salienta o facto de muitas 
das recomendações resultantes da primeira avaliação intercalar da Empresa Comum Clean 
Sky terem sido seguidas pela Comissão. Saúda, em particular, os aspetos que se seguem:  

o o nítido efeito de alavanca no que diz respeito ao financiamento privado e o 
compromisso assumido pelo setor de empreender atividades adicionais

o a melhoria da estrutura de governação da Empresa Comum

o o aumento da abertura das parcerias público-privadas através do lançamento de 
convites à apresentação de propostas em regime concorrencial

No entanto, o relator identificou várias questões que continuam a exigir alguns ajustamentos 
da proposta da Comissão. Recomenda, concretamente, alterações aos aspetos que se seguem:

o adaptação do orçamento

o harmonização e coordenação com o Programa-Quadro Horizonte 2020

o reforço dos órgãos consultivos e maior transparência

Fazer face às limitações orçamentais do Horizonte 2020

Embora reconhecendo que o orçamento da Empresa Comum Clean Sky 2 foi calculado com 
base em objetivos específicos que não sofreram alterações e que exigem a execução de 
atividades de demonstração no domínio da tecnologia que são dispendiosas, o relator não 
apoia a proposta da Comissão de manter inalterado o orçamento da maior parte das ITC, 
apesar de o orçamento global do Programa-Quadro ter sido sujeito a uma redução de 12,5 %.
O relator lamenta profundamente estes cortes, mas considera fundamental a manutenção do 
equilíbrio inicialmente previsto entre a investigação em colaboração no âmbito do Horizonte 
2020 e as atividades de investigação, desenvolvimento e inovação das ITC. Propõe, por 
conseguinte, um corte pro rata de 12,5 % à contribuição da União para a Empresa Comum 
Clean Sky 2 e ao pacote relativo ao investimento em inovação em geral.
Recomenda, simultaneamente, que no decurso da avaliação intercalar se reapreciem os 
orçamentos das ITC. Defende, especificamente, que os fundos consagrados ao desafio relativo 
aos transportes no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020 devem ser aumentados à
primeira oportunidade, dadas as imensas limitações orçamentais que se parecem avizinhar
aquando do financiamento da Clean Sky 2, bem como da SESAR e da Shift2Rail. Caso 
contrário, sobrarão poucos fundos para a investigação em colaboração na Europa no domínio 
dos transportes.

A fim de atenuar os cortes da contribuição da União para a Empresa Comum Clean Sky 2, o 
relator propõe uma redução da vigência da Clean Sky 2 de 2024 para 2020, harmonizando-a 
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com a vigência do Programa-Quadro Horizonte 2020, de onde provém o financiamento da 
Empresa Comum, o que implica a elaboração de um novo orçamento para a Clean Sky para o 
período após 2020. Esta solução permitiria à Empresa Comum Clean Sky 2 desenvolver as 
suas atividades conforme planeado e cumprir os objetivos no prazo previsto.

Harmonização e coordenação da Clean Sky 2 com o Horizonte 2020

De uma forma geral, o relator gostaria de assistir a uma maior harmonização e coordenação 
da Empresa Comum Clean Sky 2 com o Projeto-Quadro Horizonte 2020. A redução proposta 
da vigência da Clean Sky 2 visa precisamente este objetivo. Para além de atenuar os efeitos 
que esta medida pode surtir face a uma redução orçamental, tem um enorme potencial para 
simplificar e reduzir os encargos administrativos para os participantes e para a Empresa 
Comum. Um período de transição de quatro anos em que poderão existir duas gerações de 
convites à apresentação de propostas das ITC – cada uma das quais com regras de 
participação diferentes e funcionando com diferentes estruturas de governação, com membros 
diferentes, regras diferentes e orçamentos diferentes – acarreta elevados encargos 
administrativos, contribui para a complexidade do financiamento da investigação por parte da 
UE e mascara os montantes efetivos das dotações consagradas anualmente. Há, portanto, que 
evitar a todo o custo a repetição desta situação após 2020. Sobretudo após a realização de um 
debate exaustivo sobre a simplificação do Programa-Quadro, que identificou «um conjunto 
único de regras» como uma das pedras angulares da simplificação, o relator considera que 
este princípio deve ser seguido no processo de execução das ITC.
Além disso, muitas das alterações visam clarificar o âmbito efetivo das atividades 
desenvolvidas ao abrigo da Empresa Comum Clean Sky 2. O relator recomenda que, ao 
descrever a natureza das atividades de investigação e demonstração da Clean Sky 2, se 
trabalhe com referências claras aos níveis de preparação tecnológica, a fim de evitar o 
pressuposto errado de que a Empresa Comum opera «em proximidade com o mercado».

A referência aos níveis de preparação tecnológica pode também ser útil na coordenação das 
atividades de financiamento do Programa-Quadro e da Empresa Comum. De um modo geral, 
os níveis de preparação tecnológica mais baixos devem, normalmente, ser abrangidos pela 
investigação em colaboração ao abrigo do Horizonte 2020. Todavia, caso a Empresa Comum 
opte por desenvolver atividades de nível de preparação tecnológica 2 a 4, a Comissão deve 
velar por que tópicos de investigação semelhantes não deixem de ser abrangidos pelos 
programas regulares de trabalho no âmbito do Horizonte 2020. O relator convida a Comissão 
a assumir um papel ativo na coordenação do conteúdo dos programas de trabalho do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e do conteúdo dos planos de trabalho da Clean Sky 2.
A realização de uma avaliação intercalar conjunta constitui outra medida no sentido de uma 
maior harmonização e coordenação das iniciativas tecnológicas conjuntas com o 
Programa-Quadro. Uma avaliação intercalar desse tipo poderia não apenas agregar a 
avaliação intercalar do Programa-Quadro – incluindo uma avaliação aprofundada das 
iniciativas tecnológicas conjuntas enquanto instrumentos de financiamento do Horizonte 2020 
– mas também todas as avaliações intercalares das diferentes empresas comuns.  

Melhor governação
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O relator sugeriu a realização de várias modificações menores relativas à governação da Clean 
Sky 2 que visam sobretudo a execução da nova abordagem política das ITC acordada durante 
as negociações do Horizonte 2020. Têm por objetivo reforçar o papel dos dois órgãos 
consultivos da Empresa Comum – o Grupo de Representantes dos Estados e o Comité 
Científico – e aumentar a transparência e a abertura na sua estrutura governativa.
O Grupo de Representantes dos Estados e o Comité Científico devem ter condições para 
poderem desempenhar verdadeiramente o seu papel de órgãos consultivos da Empresa 
Comum. Devem reunir-se pelo menos duas vezes por ano (e não apenas uma vez) e os seus 
representantes devem ter direito a assistir e participar nas reuniões do Conselho de 
Administração. Os dois órgãos devem ser informados com regularidade de todas as questões 
pertinentes.
A abertura e a transparência não devem, contudo, estar limitadas às operações internas e aos 
procedimentos de governação da Empresa Comum. O relator introduziu várias alterações que 
têm por objetivo reforçar esses princípios também no que respeita à participação dos parceiros 
na Empresa Comum Clean Sky 2 através de convites à apresentação de propostas em regime 
concorrencial. Esses convites à apresentação de propostas devem ser publicados no sítio Web 
do CORDIS (ou no que lhe suceder), devendo recorrer-se a peritos independentes para a 
avaliação das propostas.

Importa ainda referir que o relator é, de um modo geral, favorável à proposta da Comissão de 
reformular e incluir a sua participação nos conselhos de administração das iniciativas 
tecnológicas conjuntas. Uma participação de 50 % nas votações no Conselho de 
Administração da Empresa Comum Clean Sky 2 equivale efetivamente ao direito de veto 
exercido pela Comissão na Clean Sky. Não obstante, o relator espera que a participação 
necessária da Comissão em todas as decisões do Conselho de Administração lhe permita 
salvaguardar e executar a abordagem política das iniciativas tecnológicas conjuntas em geral e 
da Clean Sky 2 em particular acordada durante as negociações do Horizonte 2020.  

Mobilização adicional

O relator manifestou o seu apreço pelo conceito de atividades adicionais a empreender pelos 
membros privados da Clean Sky 2 e regozija-se por constatar que existe uma mobilização 
adicional no tocante ao financiamento privado nesta matéria. Considera que essas atividades 
devem efetivamente estar relacionadas com os objetivos da Clean Sky 2 e que devem ser 
planeadas e comunicadas anualmente, estipulando o respetivo valor em termos de 
contribuições adicionais em espécie. Todavia, não gostaria que estas atividades adicionais 
fossem objeto de auditorias por parte da Comissão. Esses procedimentos poderiam aumentar 
os encargos administrativos para os membros privados e levar mesmo à duplicação das 
auditorias das atividades cofinanciadas a nível nacional. Aparenta ainda ser ligeiramente 
desproporcional, tendo em conta a natureza não especificada e autoimposta destas atividades 
adicionais.    
O relator gostaria ainda de salientar que a mobilização adicional também pode ser criada a 
nível regional. Com a introdução de um novo artigo no Regulamento-Quadro Horizonte 2020 
que exige expressamente a criação de novas sinergias entre o Horizonte 2020 e os Fundos 
Estruturais, as ITC não devem constituir uma exceção. As regiões devem ser incentivadas a 
contribuir para a mobilização dos seus intervenientes no domínio da investigação nas ITC, por 
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exemplo através do apoio a infraestruturas de investigação pertinentes, à preparação de novas 
propostas ou de atividades em rede dos intervenientes relevantes. Com efeito, as ITC possuem 
um enorme potencial para o reforço dos agregados regionais.

A aguardar o ato delegado relativo à Clean Sky 2

O relator tomou nota do projeto de ato delegado relativo à Empresa Comum Clean Sky 2 que 
propõe um desvio em relação às condições mínimas para a participação em convites à 
apresentação de propostas, tal como estão previstos nas Regras de Participação no 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Neste caso, o ato delegado propõe que se permita a 
participação de apenas uma entidade jurídica (em vez de um mínimo de três) nas ações 
indiretas da Clean Sky 2. Tendo em conta a natureza específica do setor da investigação 
aeronáutica, que é fortemente ajustado pelas suas estruturas lineares de fornecimento, o 
relator considera justificada a introdução de uma cláusula que preveja apenas um beneficiário.
Aprova, portanto, o projeto de ato delegado.


