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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 (por exemplo:
"ABCD"). 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 
Bioindústrias
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2013)0496),

– Tendo em conta os artigos 187.º e 188.º, primeiro parágrafo, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho 
(C7-0257/2013),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional (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 3

Texto da Comissão Alteração

(3) 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)20 visa obter um 

(3) 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)20 visa obter um 
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maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
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.

maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
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, para a 
mobilização de investimento privado e 
para enfrentar os desafios societais. Essas 
parcerias deverão assentar em 
compromissos de longo prazo, incluindo 
um contributo equilibrado de todas as 
partes, responder pela consecução dos 
seus objetivos e corresponder aos 
objetivos estratégicos da União em 
matéria de I&D&I. A governação e o 
funcionamento dessas parcerias devem 
ser abertos, transparentes, eficazes e 
eficientes e propiciar a possibilidade de 
participação a 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.

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

Or. en

Justificação

O presente aditamento sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Programa-Quadro Horizonte 2020 no atinente às ITC (Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas) e ao que estas devem concretizar, encontrando-se em conformidade 
com o considerando 40 do Programa-Quadro.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade com a Decisão (UE) 
n.º .../2013 2013 do Conselho, de ... que 
estabelece o Programa Específico de
execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 (2014-2020)21, pode ser 
prestado apoio a empresas comuns 
estabelecidas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
acordo com as condições especificadas 
nessa decisão.

(4) Em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º .../2013 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de ... de 2013, que 
estabelece o Horizonte 2020 e com a 
Decisão (UE) n.º .../2013 do Conselho, de 
... de 2013, que estabelece o Programa 
Específico de execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
(2014-2020)21, pode ser prestado apoio a 
empresas comuns estabelecidas no âmbito 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
acordo com as condições especificadas 
nesse regulamento e nessa decisão, 
nomeadamente no artigo 25.º do 
Programa-Quadro.

__________________ __________________
21 JO... [PE H2020] 21 JO... [PE H2020]

Or. en

Justificação

Deve ser incluída uma referência não só ao Programa Específico, mas também ao 
Programa-Quadro, tratando-se de um elemento importante para comprovar a conformidade 
com o disposto no artigo 25.º do Programa-Quadro e com os princípios nele expressos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Consórcio BIC é uma organização 
sem fins lucrativos que foi criada para 
representar o grupo industrial que apoia a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias. Os seus membros cobrem 
toda a cadeia de valor de base biológica e 
representam grandes indústrias, pequenas e 
médias empresas (PME), agregados 
regionais, associações comerciais 
europeias e plataformas tecnológicas 

(7) O Consórcio BIC é uma organização 
sem fins lucrativos que foi criada para 
representar o grupo industrial que apoia a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias. Os seus membros cobrem 
toda a cadeia de valor de base biológica e 
representam grandes indústrias, pequenas e 
médias empresas (PME), agregados 
regionais, associações comerciais 
europeias e plataformas tecnológicas 
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europeias. O objetivo do Consórcio BIC é 
garantir e promover o desenvolvimento 
tecnológico e económico das bioindústrias 
na Europa. Todas as partes interessadas ao 
longo da cadeia de valor de base biológica 
podem solicitar a sua adesão. O Consórcio 
aplica os princípios gerais de abertura e 
transparência em matéria de adesão, 
garantindo assim uma vasta participação 
do setor industrial.

europeias. O objetivo do Consórcio BIC é 
garantir e promover o desenvolvimento 
tecnológico e económico das bioindústrias 
na Europa. Todas as partes interessadas ao 
longo da cadeia de valor de base biológica 
podem solicitar a sua adesão. O Consórcio 
aplica os princípios gerais, tal como 
definidos no Programa-Quadro, de 
abertura e transparência em matéria de 
adesão, garantindo, assim, a maior 
participação possível do setor industrial e 
das PME.

Or. en

Justificação

O presente aditamento sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Programa-Quadro Horizonte 2020 no atinente às ITC e ao que estas devem 
concretizar, nomeadamente no que se refere não só ao disposto no artigo 25.º, mas também 
ao disposto no artigo 14.º sobre o alargamento da participação e ao disposto no artigo 25.º, 
n.º 3, sobre as PME.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com vista a obter o máximo impacto, 
a Empresa Comum Bioindústrias deve 
desenvolver estreitas sinergias com outros 
programas da União em áreas como a 
educação, ambiente, competitividade e 
PME, e com os fundos da Política de 
Coesão e da Política de Desenvolvimento 
Rural que possam especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades de 
investigação e inovação nacionais e 
regionais no contexto de estratégias de 
especialização inteligente.

(16) Em conformidade com os princípios 
gerais do Programa-Quadro e com vista a 
obter o máximo impacto, a Empresa 
Comum Bioindústrias deve desenvolver 
estreitas sinergias com outros programas da 
União em áreas como a educação, 
ambiente, competitividade e PME, e com 
os fundos da Política de Coesão e da 
Política de Desenvolvimento Rural que 
possam especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades de investigação e 
inovação nacionais e regionais no contexto 
de estratégias de especialização inteligente.

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o disposto nos artigos 20.º e 21.º do Programa-Quadro.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para atingir os seus objetivos, a 
Empresa Comum BBI deve proporcionar 
apoio financeiro aos participantes 
principalmente sob a forma de subvenções, 
na sequência de convites à apresentação 
de propostas abertos e concorrenciais.

(20) Para atingir os seus objetivos, a 
Empresa Comum BBI deve proporcionar a 
contribuição da UE para ações, no âmbito 
de procedimentos abertos e transparentes,
aos participantes principalmente sob a 
forma de subvenções, na sequência de 
convites abertos e concorrenciais.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) As derrogações previstas ao 
Regulamento (UE) n.º ... /2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de … 
de 2013, que estabelece as Regras de 
Participação e Difusão relativas ao 
«Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)», 
parecem justificar-se devido a 
necessidades específicas de 
funcionamento.

Or. en

Justificação

Cumpre, desde já, ao presente relator afirmar que as derrogações previstas se afiguram 
aceitáveis. Com vista a otimizar o nível do efeito de mobilização do investimento privado, a 
Empresa Comum BBI deverá limitar o financiamento concedido pela União para ações no 
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domínio das bioindústrias que não são ações de inovação somente aos seguintes tipos de 
participantes: PME; estabelecimentos de ensino secundário e superior; entidades sem fins 
lucrativos, incluindo as que realizam atividades de investigação e desenvolvimento 
tecnológico como um dos seus principais objetivos; o CCI; organizações internacionais de 
interesse europeu.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A Empresa Comum BBI deve 
atuar de forma transparente, prestando 
toda a informação relevante aos seus 
organismos competentes e promovendo de 
igual forma as suas atividades.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

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 
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, aborda as 
prioridades de investigação e inovação 
definidas nas partes II.1 e III.2 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;

Or. en
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Justificação

Aditamentos a fim de explicitar melhor que a ITC tem de cumprir os objetivos de investigação 
e inovação estabelecidos no Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo as dotações EFTA, atribuída à 
Empresa Comum BBI para as despesas 
administrativas e operacionais é de 
1 000 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, atribuída à 
Empresa Comum BBI para as despesas 
administrativas e operacionais é de 1 000 
milhões de EUR. A contribuição financeira 
provém das dotações previstas no 
orçamento geral da União atribuídas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e, 
designadamente, das dotações atribuídas 
aos objetivos específicos «Liderança em 
Tecnologias Facilitadoras e Industriais» e 
«Segurança alimentar, agricultura e 
silvicultura sustentáveis, investigação 
marinha, marítima e fluvial, e 
bioeconomia», 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

Aditamentos a fim de explicitar melhor de onde provêm efetivamente as dotações; ver Ficha 
Financeira.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os membros da Empresa Comum BBI 
que não a União devem comunicar 
anualmente, até 31 de janeiro, ao Conselho 
de Administração da Empresa Comum 
Empresa Comum BBI o valor das 
contribuições referidas no n.º 2 concedidas 
em cada um dos exercícios anteriores.

3. Os membros da Empresa Comum BBI 
que não a União devem comunicar 
anualmente, até 31 de janeiro, ao Conselho 
de Administração da Empresa Comum 
Empresa Comum BBI o valor das 
contribuições referidas no n.º 2 concedidas 
em cada um dos exercícios anteriores. O 
Grupo de Representantes dos Estados 
deve igualmente ser informado desse 
valor em tempo oportuno.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo – parte 11 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Situação dos programas de investigação 
e inovação nacionais ou regionais 
relevantes e identificação dos potenciais 
domínios de cooperação, incluindo a 
implantação de tecnologias relevantes;

(a) Situação dos programas de investigação 
e inovação nacionais ou regionais 
relevantes e identificação dos potenciais 
domínios de cooperação, incluindo a 
implantação de tecnologias relevantes com 
vista a possibilitar sinergias e a evitar 
sobreposições;

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator congratula-se com a proposta de regulamento do Conselho relativo à Empresa 
Comum Bioindústrias, apresentada pela Comissão, enquanto parte fundamental do Pacote 
relativo ao Investimento na Inovação no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020. Esta 
Empresa Comum baseia-se na experiência dos últimos anos em que a UE tem financiado um 
vasto leque de projetos que contribuíram para o desenvolvimento de bioindústrias. A natureza 
complexa e transnacional deste grande desafio no domínio da investigação e inovação exige a 
conjugação de conhecimentos complementares e de recursos financeiros entre setores e 
países. A proposta de ITC permitirá a coordenação necessária da agenda e dos recursos.

No que se refere às alterações mais horizontais, o relator entende que a execução do 
Horizonte 2020 por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP), com base no artigo 187.º, deve 
ser aberta, transparente, eficaz e eficiente e propiciar a possibilidade de participação a um 
vasto leque de intervenientes ativos nos seus domínios específicos. Por conseguinte, o relator 
sublinha a importância de se respeitar os princípios acordados durante as negociações do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 no atinente às PPP e ao que estas deverão concretizar. Este 
aspeto é particularmente importante no que concerne à abertura e transparência.

A Empresa Comum BBI enquanto medida de execução do Horizonte 2020 tem, 
evidentemente, de ser consentânea com as prioridades de investigação e inovação do 
Horizonte 2020, tal como definidas nas partes referentes à Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais e à Segurança alimentar, agricultura e silvicultura sustentáveis, 
investigação marinha, marítima e fluvial, e ao desafio da bioeconomia. Mediante as 
alterações, o relator demonstrou essa relação direta. 

Por último, o relator gostaria de referir que a Empresa Comum será executada, de acordo com 
as regras de participação do Programa-Quadro Horizonte 2020, com uma derrogação: com 
vista a otimizar o nível do efeito de mobilização do investimento privado, a Empresa Comum 
BBI deverá limitar o financiamento concedido pela União para ações no domínio das 
bioindústrias que não são ações de inovação somente aos seguintes tipos de participantes:
PME; estabelecimentos de ensino secundário e superior; entidades sem fins lucrativos, 
incluindo as que realizam atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico como um 
dos seus principais objetivos; o CCI; organizações internacionais de interesse europeu. Sem 
pretender antecipar o procedimento formal relativo aos atos delegados, cumpre, desde já, ao 
relator afirmar que esta derrogação se afigura aceitável.


