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PR_COD_1amCom

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. O cabeçalho de qualquer 
alteração relativa a um ato existente, que o projeto de ato pretenda modificar, 
comporta 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 decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
participação da União num programa de investigação e desenvolvimento empreendido 
conjuntamente por vários Estados-Membros destinado a apoiar as pequenas e médias 
empresas que executam atividades de investigação
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0493),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 185.º e o artigo 188.º, segundo parágrafo, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe 
foi apresentada pela Comissão (C7-0220/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de ...1,

– 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 posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Horizonte 2020 - Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020), 
estabelecido no Regulamento (UE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... 201320 (seguidamente 

(2) O Horizonte 2020 - Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020), 
estabelecido no Regulamento (UE) 
n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de ... 201320 (seguidamente 

                                               
1 JO C ...
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designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020»), visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante o apoio 
ao reforço das parcerias público-públicas, 
nomeadamente com a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros em conformidade 
com o previsto no artigo 185.º do Tratado.

designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020»), visa obter um maior impacto na 
investigação e inovação mediante o
desenvolvimento de sinergias mais 
estreitas, o aumento da coordenação e a 
prevenção da duplicação desnecessária 
com os programas de investigação 
internacionais, nacionais e regionais. As
parcerias público-públicas, nomeadamente 
com a participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o previsto no 
artigo 185.º do Tratado, devem alcançar 
esses objetivos, satisfazer as condições 
especificadas no regulamento, em 
particular no artigo 26.º, e ser plenamente 
conformes com os princípios gerais do 
Horizonte 2020.

__________________ __________________
20 JO... [PQ H2020] 20 JO... [PQ H2020]

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Em consonância com a Estratégia 
Europa 2020 e com as iniciativas 
emblemáticas conexas «União da 
Inovação»25 e «Uma Parceria Europeia de 
Investigação Reforçada em prol da 
Excelência e do Crescimento»26, o 
Programa Eurostars-2 tem como objetivo 
apoiar as PME executantes de investigação 
mediante o cofinanciamento dos seus 
projetos de investigação orientados para o 
mercado em qualquer domínio. Nessa 
qualidade, e em combinação com as 
atividades no âmbito do objetivo 
«Tecnologias Facilitadoras Essenciais» 
estabelecidas no âmbito do 

(7) Em consonância com a Estratégia 
Europa 2020 e com as iniciativas 
emblemáticas conexas «União da 
Inovação»25 e «Uma Parceria Europeia de 
Investigação Reforçada em prol da 
Excelência e do Crescimento»26, o 
Programa Eurostars-2 tem como objetivo 
apoiar as PME executantes de investigação 
e desenvolvimento mediante o 
cofinanciamento dos seus projetos de 
investigação orientados para o mercado em 
qualquer domínio. Nessa qualidade, e em 
combinação com as atividades no âmbito 
do objetivo «Tecnologias Facilitadoras 
Essenciais» estabelecidas no âmbito do 
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Programa-Quadro Horizonte 2020, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
da parte «Liderança Industrial» do referido 
programa a fim de acelerar o 
desenvolvimento das tecnologias e 
inovações que estarão subjacentes às 
empresas no futuro, e ajudará as PME 
europeias inovadoras a desenvolverem-se e 
a tornarem-se empresas líderes mundiais. 
Uma das melhorias a introduzir em relação 
ao programa anterior é que o Programa 
Eurostars-2 deve avançar no sentido de 
uma redução do tempo necessário para a 
concessão de subvenções, de uma 
integração mais sólida e de uma 
administração mais flexível, transparente e 
eficiente em benefício, em última instância, 
das PME executantes de investigação.

Programa-Quadro Horizonte 2020, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
da parte «Liderança Industrial» do referido 
programa a fim de acelerar o 
desenvolvimento das tecnologias e 
inovações que estarão subjacentes às 
empresas no futuro, e ajudará as PME 
europeias inovadoras a desenvolverem-se e 
a tornarem-se empresas líderes mundiais. 
Uma das melhorias a introduzir em relação 
ao programa anterior é que o Programa 
Eurostars-2 deve avançar no sentido de 
uma redução do tempo necessário para a 
concessão de subvenções, de uma 
integração mais sólida e de uma 
administração mais flexível, transparente e 
eficiente em benefício, em última instância, 
das PME executantes de investigação e 
desenvolvimento.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 final de 6 de outubro de 
2010.

25 COM(2010)0546 de 6 de outubro de 
2010.

26 COM(2012) 392 final de 17 de julho de 
2012.

26 COM(2012)0392 de 17 de julho de 
2012.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Conferência Ministerial Eureka, 
realizada em 22 de junho de 2012 em 
Budapeste, aprovou uma visão estratégica 
para o Programa Eurostars-2 
(seguidamente designado o «Documento 
de Budapeste»). Os ministros 
comprometeram-se a apoiar a continuação 
do Programa Comum Eurostars após o 
termo da sua vigência em 2013, durante o 
período abrangido pelo Programa-Quadro 

(8) A Conferência Ministerial Eureka, 
realizada em 22 de junho de 2012 em 
Budapeste, aprovou uma visão estratégica 
para o Programa Eurostars-2 
(seguidamente designado o «Documento 
de Budapeste»). Os ministros 
comprometeram-se a apoiar a continuação 
do Programa Comum Eurostars após o 
termo da sua vigência em 2013, durante o 
período abrangido pelo Programa-Quadro 
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Horizonte 2020. Trata-se de uma parceria 
reforçada que responde às recomendações 
da avaliação intercalar do Programa 
Comum Eurostars. O «Documento de 
Budapeste» estabelece dois grandes 
objetivos para o Programa Eurostars-2: em 
primeiro lugar, um objetivo de «orientação 
estrutural» com vista a aprofundar a 
sincronização e o alinhamento dos 
programas de investigação nacionais no 
que diz respeito ao financiamento, que é 
um elemento central para a realização do 
Espaço Europeu da Investigação pelos 
países membros; em segundo lugar, um 
objetivo relativo ao conteúdo a fim de 
apoiar as PME executantes de investigação 
que desenvolvem projetos de investigação 
e inovação transnacionais. O «Documento 
de Budapeste» convida a União a participar 
no programa.

Horizonte 2020. Trata-se de uma parceria 
reforçada que responde às recomendações 
da avaliação intercalar do Programa 
Comum Eurostars. O «Documento de 
Budapeste» estabelece dois grandes 
objetivos para o Programa Eurostars-2: em 
primeiro lugar, um objetivo de «orientação 
estrutural» com vista a aprofundar a 
sincronização e o alinhamento dos 
programas de investigação nacionais no 
que diz respeito ao financiamento, que é 
um elemento central para a realização do 
Espaço Europeu da Investigação pelos 
países membros do Programa Eureka; em 
segundo lugar, um objetivo relativo ao 
conteúdo a fim de apoiar as PME 
executantes de investigação e 
desenvolvimento que desenvolvem 
projetos de investigação e inovação 
transnacionais. O «Documento de 
Budapeste» convida a União a participar 
no Programa Eurostars-2.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Em conformidade com o objetivo de 
simplificação, os encargos administrativos 
e burocráticos devem ser reduzidos para 
todas as partes. A duplicação de 
auditorias e o excesso de documentação 
devem ser evitados.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em consonância com os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, todos 
os Estados-Membros e países associados 
ao Programa-Quadro Horizonte 2020
devem ter o direito de participar no 
Programa Eurostars-2.

(11) Em consonância com os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e do 
Programa Eureka, todos os 
Estados-Membros, países membros do 
Programa Eureka e países europeus e não 
europeus associados ao Programa Eureka 
que tenham um acordo sobre ciência e 
tecnologia com a União devem ter o 
direito de participar no Programa 
Eurostars-2.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve proceder a uma 
avaliação intercalar para fins de 
aferimento, nomeadamente, da qualidade e 
eficiência do Programa Eurostars-2 e dos 
progressos na realização dos objetivos 
estabelecidos, bem como uma avaliação 
final, e elaborar um relatório sobre essas 
avaliações.

(22) A Comissão e os Estados-Membros 
devem, em conjunto, proceder a uma 
avaliação intercalar para fins de 
aferimento, nomeadamente, da qualidade e 
eficiência do Programa Eurostars-2 e dos 
progressos na realização dos objetivos 
estabelecidos, bem como uma avaliação 
final, e elaborar um relatório sobre essas 
avaliações.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 1
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Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece as regras 
relativas à participação da União no 
segundo programa de investigação e 
desenvolvimento empreendido 
conjuntamente por vários 
Estados-Membros destinado a apoiar as 
pequenas e médias empresas que executam 
atividades de investigação (PME) 
(seguidamente designado «Eurostars-2») e 
as condições da sua participação.

A presente decisão estabelece as regras 
relativas à participação da União no 
segundo programa de investigação e 
desenvolvimento empreendido 
conjuntamente por vários 
Estados-Membros destinado a apoiar as 
pequenas e médias empresas que executam 
atividades de investigação e 
desenvolvimento (PME) (seguidamente 
designado «Eurostars-2») e as condições da 
sua participação.

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Programa Eurostars-2 está aberto à 
participação de quaisquer outros 
Estados-Membros e países associados ao 
Horizonte 2020 — Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) —
estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 
.../2013 (seguidamente designado 
«Programa-Quadro Horizonte 2020») 
desde que preencham a condição prevista 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da presente 
decisão. Os Estados-Membros e os países 
associados que preencham a referida 
condição são considerados Estados 
participantes para efeitos da presente 
decisão.

2. O Programa Eurostars-2 está aberto à 
participação de quaisquer outros 
Estados-Membros, países membros do 
Programa Eureka e países europeus e não 
europeus associados ao Programa Eureka 
e detentores de um acordo sobre ciência e 
tecnologia com a UE desde que 
preencham a condição prevista no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da presente 
decisão. Os Estados-Membros, os países 
membros do Programa Eureka e os países 
associados que preencham a referida 
condição são considerados Estados 
participantes para efeitos da presente 
decisão.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa Eurostars-2 é de 
287 milhões de EUR30. A contribuição 
financeira provém das dotações previstas 
no orçamento geral da União para as 
componentes relevantes do Programa 
Específico de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020, estabelecido pela 
Decisão .../2013/UE, de acordo com o 
disposto no artigo 58.º, n.º 1, alínea c), 
subalínea vi), e nos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa Eurostars-2, 
incluindo as despesas administrativas 
centrais e as despesas operacionais, é de 
287 milhões de EUR30. A contribuição 
financeira provém das dotações previstas 
no orçamento geral da União para as 
componentes relevantes do Programa 
Específico de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020, nomeadamente 
das dotações no âmbito da rubrica 
«Inovação nas PME» do segundo pilar, 
estabelecido pela Decisão .../2013/UE, de 
acordo com o disposto no artigo 58.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea vi), e nos artigos 60.º e 
61.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

__________________ __________________
30 O montante é indicativo e dependerá do 
montante final acordado para a DG 
Investigação e Inovação relativo ao 
objetivo «Inovação nas PME» no âmbito 
da Parte 2 - Liderança Industrial, que será 
definitivamente aprovado pela autoridade 
orçamental na versão final da ficha 
financeira legislativa.

30 O montante é indicativo e dependerá do 
montante final acordado para a DG 
Investigação e Inovação relativo ao 
objetivo «Inovação nas PME» no âmbito 
da Parte 2 - Liderança Industrial, que será 
definitivamente aprovado pela autoridade 
orçamental na versão final da ficha 
financeira legislativa.

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte da contribuição financeira da 3. A parte da contribuição financeira da 
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União utilizada para as despesas 
administrativas não pode ser superior a 2 %
dessa contribuição. Os Estados 
participantes assumem todas as outras
despesas administrativas necessárias para a 
execução do Programa Eurostars-2.

União utilizada para as despesas 
administrativas e operacionais (que são as 
despesas para a avaliação do projeto) não 
pode ser superior a 6 % dessa contribuição. 
Os Estados participantes assumem as 
despesas administrativas a nível nacional 
necessárias para a execução do Programa 
Eurostars-2.

Or. en

Justificação

Justificação: A administração central do Secretariado Eureka, assim como as avaliações dos 
projetos efetuadas a nível central, gera custos. Por razões de simplificação, estes custos 
centrais devem ser cobertos pela contribuição da União em vez de serem partilhados entre 
mais de 30 Estados-Membros Eureka. Por sua vez, os Estados-Membros pagam os custos 
administrativos dos respetivos organismos de financiamento. Isto evitaria que a totalidade da 
rede fosse posta em causa por um único Estado-Membro que se atrasasse nos pagamentos 
(4 % de custos administrativos + 2 % de avaliação).

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Prova, apresentada pelos Estados 
participantes representados pelo 
Secretariado Eureka (adiante designado 
«Secretariado Eureka»), de que o 
programa/tópicos de investigação estão 
instituídos em conformidade com as 
prioridades da investigação definidos no 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e na 
abordagem ascendente do Programa 
Eurostars-2;

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-B) Prova, pelos Estados participantes 
representados pelo Secretariado Eureka, 
de que os princípios gerais que regem o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 são 
respeitados;

Or. en

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) Prova, apresentada pelos Estados 
participantes representados pelo 
Secretariado Eureka, de que as condições 
estabelecidas no artigo 20.º do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 são 
cumpridas.

Or. en

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No acordo de delegação, deve ser 
estipulada uma clara atribuição de tarefas 
e responsabilidades entre a Comissão, o 
Secretariado Eureka e os 
Estados-Membros e devem ser evitadas 
todas as duplicações.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode decidir proceder ela 
mesma às auditorias referidas no n.º 1.

2. A Comissão pode decidir proceder ela 
mesma às auditorias referidas no n.º 1. 
Estas auditorias só deverão ser realizadas 
em casos devidamente fundamentados e 
em consulta com as partes pertinentes.

Or. en

Justificação

Justificação: De um modo geral, a realização, por parte da Comissão, de auditorias que já 
foram efetuadas pelo organismo de financiamento nacional ou em casos que não apresentam 
quaisquer dúvidas é desnecessária e apenas gera burocracia.  A Comissão deve explicar por 
que razão pretende realizar auditorias adicionais para evitar a impressão de arbitrariedade. 
Só deve ser realizada uma auditoria adicional em casos verdadeiramente fundamentados e 
não para todos os países e participantes de uma forma geral.

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar do Programa Eurostars-2. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
referida avaliação que inclui as conclusões 
da avaliação e as observações da 
Comissão. A Comissão apresenta o 
referido relatório ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 30 de junho de 2018.

1. A Comissão e os Estados-Membros 
procedem, em conjunto, até 31 de 
dezembro de 2017, a uma avaliação 
intercalar do Programa Eurostars-2. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
referida avaliação que inclui as conclusões 
da avaliação e as observações da 
Comissão. A Comissão apresenta o 
referido relatório ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 30 de junho de 2018.

Or. en


