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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. 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 decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
participação da União no Programa Europeu de Metrologia para a Inovação e 
Investigação empreendido conjuntamente por vários Estados-Membros
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0497),

– 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 Comissão 
apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0221/2013),

– 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,

– 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 ... 20135 (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020»), visa obter um maior impacto na 

(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 ... 20135 (seguidamente 
designado «Programa-Quadro Horizonte 
2020»), visa obter um maior impacto na 
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investigação e inovação mediante uma 
contribuição para o reforço das parcerias 
público-públicas, nomeadamente com a 
participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no 
artigo 185.º do Tratado.

investigação e inovação mediante o reforço 
das sinergias e da coordenação e evitando 
duplicações desnecessárias com 
programas de investigação internacionais, 
nacionais e regionais. As parcerias 
público-públicas, nomeadamente a 
participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no 
artigo 185.º do Tratado devem cumprir 
esses objetivos, satisfazer as condições 
especificadas no referido Regulamento, 
especialmente as constantes do artigo 
20.º, e respeitar escrupulosamente os 
princípios gerais, nomeadamente no que 
respeita ao livre acesso e à transparência.

__________________ __________________
5 JO ... [PQ H2020] 5 JO ... [PQ H2020]

Or. en

Justificação

Aditamentos em consonância com o Programa-Quadro Horizonte 2020, em particular o 
considerando 28 e o artigo 20.º.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A contribuição dos Estados 
participantes é constituída principalmente 
pelo financiamento institucional dos 
Institutos Nacionais de Metrologia e dos 
Institutos Designados participantes nos 
projetos selecionados. A contribuição dos 
Estados participantes deve igualmente 
incluir uma contribuição em numerário 
para as despesas administrativas do 
Programa EMPIR. Uma parte da 
contribuição da União deve ser atribuída a 
outras entidades para além dos INM e dos 
ID participantes nos projetos selecionados. 

(16) A contribuição dos Estados 
participantes é constituída principalmente 
pelo financiamento institucional dos 
Institutos Nacionais de Metrologia e dos 
Institutos Designados participantes nos 
projetos selecionados. A contribuição dos 
Estados participantes deve igualmente 
incluir uma contribuição em numerário 
para as despesas administrativas do 
Programa EMPIR. Uma parte da 
contribuição da União deve ser atribuída a 
outras entidades para além dos INM e dos 
ID participantes nos projetos selecionados. 
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O cálculo da contribuição financeira da 
União para os INM e ID participantes em 
projetos EMPIR deve garantir que a 
contribuição da União para esses projetos 
não seja superior à contribuição dos 
Estados participantes. Tendo em conta que 
o financiamento institucional dos INM e 
ID pelos Estados participantes corresponde 
às despesas gerais afetadas aos projetos 
EMPIR e não reembolsadas pela 
contribuição da União, a taxa fixa de 
financiamento dos custos indiretos 
elegíveis dos INM e ID deve ser adaptada 
em comparação com a estabelecida no 
Regulamento (UE) n.º .../2013 [que 
estabelece as Regras de Participação e 
Difusão relativas ao «Horizonte 2020 –
Programa Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)»]. A referida taxa 
fixa deve ser determinada com base nos 
custos indiretos totais declarados como 
elegíveis pelos INM e ID participantes em 
projetos EMRP, que sejam estáveis e 
constituam uma aproximação fiável dos 
custos indiretos a incorrer pelos INM e ID 
participantes em projetos EMPIR. Uma vez 
que os custos indiretos representam 140 % 
dos custos diretos elegíveis totais dos INM 
e ID, com exceção dos relativos a 
subcontratação e a contribuições em 
espécie a título gratuito não utilizadas nas 
suas instalações, a taxa fixa para o 
financiamento dos custos indiretos dos 
INM e ID deve ser reduzida de [20 %], de 
acordo com o Regulamento (UE) n.º 
.../2013, para 5 %. Por conseguinte, 
justifica-se prever uma derrogação ao 
artigo 24.º do referido regulamento 
aplicável aos INM e ID. As outras 
entidades que participem em projetos 
EMPIR devem ser financiadas em 
conformidade com o referido regulamento.

O cálculo da contribuição financeira da 
União para os INM e ID participantes em 
projetos EMPIR deve garantir que a 
contribuição da União para esses projetos 
não seja superior à contribuição dos 
Estados participantes. Tendo em conta que 
o financiamento institucional dos INM e 
ID pelos Estados participantes corresponde 
às despesas gerais afetadas aos projetos 
EMPIR e não reembolsadas pela 
contribuição da União, a taxa fixa de 
financiamento dos custos indiretos 
elegíveis dos INM e ID deve ser adaptada 
em comparação com a estabelecida no 
Regulamento (UE) n.º .../2013 [que 
estabelece as Regras de Participação e 
Difusão relativas ao «Horizonte 2020 –
Programa Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)»]. A referida taxa 
fixa deve ser determinada com base nos 
custos indiretos totais declarados como 
elegíveis pelos INM e ID participantes em 
projetos EMRP, que sejam estáveis e 
constituam uma aproximação fiável dos 
custos indiretos a incorrer pelos INM e ID 
participantes em projetos EMPIR. Uma vez 
que os custos indiretos representam 140 % 
dos custos diretos elegíveis totais dos INM 
e ID, com exceção dos relativos a 
subcontratação e a contribuições em 
espécie a título gratuito não utilizadas nas 
suas instalações, a taxa fixa para o 
financiamento dos custos indiretos dos 
INM e ID deve ser reduzida de [25 %], de 
acordo com o Regulamento (UE) n.º 
.../2013, para 5 %. Por conseguinte, 
justifica-se prever uma derrogação ao 
artigo 24.º do referido regulamento 
aplicável aos INM e ID. As outras 
entidades que participem em projetos 
EMPIR devem ser financiadas em 
conformidade com o referido regulamento.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante máximo da contribuição 
financeira da União, incluindo as dotações 
EFTA, para o Programa EMPIR é de 300 
milhões de EUR. A contribuição financeira 
provém das dotações previstas no 
orçamento geral da União atribuídas às 
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 iv), 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 EMPIR é de 300 
milhões de EUR. 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
e, em especial, das dotações atribuídas aos 
seguintes desafios e temas: liderança no 
domínio das nanotecnologias, materiais 
avançados, biotecnologia, fabrico e 
transformação avançados; melhorar a 
saúde e o bem-estar ao longo da vida; 
melhoria da segurança alimentar, 
desenvolvimento de uma agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia; concretização 
da transição para um sistema energético 
fiável, sustentável e competitivo; 
concretização de um sistema europeu de 
transportes eficiente na utilização dos 
recursos, respeitador do ambiente, seguro 
e sem descontinuidades; concretização de 
uma economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e de um abastecimento 
sustentável de matérias-primas.

Or. en

Justificação

Aditamentos para especificar de que parte do orçamento do Programa-Quadro Horizonte 
2020 provém a contribuição da UE – ver a Ficha Financeira Legislativa.
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Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo II – ponto 1 – ponto 1.5

Texto da Comissão Alteração

1.5. Atividades de desenvolvimento de 
capacidades metrológicas a diferentes 
níveis tecnológicos com vista a 
desenvolver um sistema equilibrado e 
integrado nos Estados participantes.

1.5. Atividades de desenvolvimento de 
capacidades metrológicas a diferentes 
níveis tecnológicos com vista a 
desenvolver um sistema equilibrado e 
integrado nos Estados participantes e 
permitindo-lhes desenvolver as suas 
competências científicas e técnicas no 
domínio da metrologia.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A metrologia – a ciência da medição – é um elemento fundamental do nosso mundo altamente 
tecnológico. Os objetivos globais do Programa EMPIR consistem em proporcionar soluções 
metrológicas que apoiem a inovação e a competitividade industrial, bem como tecnologias 
metrológicas que permitam enfrentar desafios societais em domínios como a saúde, o 
ambiente e a energia, incluindo o apoio ao desenvolvimento e execução de políticas. Um 
objetivo importante da proposta é a criação de um Sistema Europeu de Investigação 
Metrológica integrado, com massa crítica e com participação ativa a nível regional, nacional, 
europeu e internacional. 

A relatora congratula-se com a proposta de uma decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho, apresentada pela Comissão, relativa à participação da União no Programa Europeu 
de Metrologia para a Inovação e Investigação empreendido conjuntamente por vários 
Estados-Membros enquanto componente importante do pacote relativo ao investimento em 
inovação no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020.

A relatora analisou a proposta apresentada pela Comissão e identificou algumas questões de 
natureza técnica para as quais sugeriu algumas alterações.


