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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 que altera o Regulamento (CE) 
n.º 219/2007 relativo à constituição de uma empresa comum para a realização do sistema 
europeu de gestão do tráfego aéreo de nova geração (SESAR), no respeitante à 
prorrogação do mandato da Empresa Comum até 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2013)0503),

– Tendo em conta os artigos 187.º e 188.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C7-0254/2013),

– 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 dos Transportes e do Turismo (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 -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho13-A

(Horizonte 2020) visa obter um maior 
impacto na investigação e na inovação 
através da combinação do financiamento 
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no âmbito do Horizonte 2020 com fundos 
do setor privado, no âmbito de parcerias 
público-privadas em domínios essenciais 
em que as atividades de investigação e 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais abrangentes de 
competitividade da União, exercer um 
efeito de alavanca no investimento 
privado e ajudar a enfrentar os desafios 
societais. Estas parcerias devem basear-se 
num compromisso a longo prazo, 
incluindo uma contribuição equilibrada 
de todos os parceiros, responsabilizar-se 
pela consecução dos respetivos objetivos e 
estar em consonância com os objetivos 
estratégicos da União relacionados com a 
investigação, o desenvolvimento e a 
inovação. 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 domínios 
específicos dessas parcerias. A 
participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado, ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE.
___________________
13-A Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de ... 
2013, que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020) e revoga a Decisão 
n.º 1982/2006/CE (JO L...).

Or. en

Justificação

Este aditamento salienta os importantes princípios acordados durante as negociações do 
Horizonte 2020 relativamente às PPP e àquilo que devem proporcionar. Está em 
consonância com o considerando 40 do programa-quadro.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) Em conformidade com o Horizonte 
2020 e a Decisão (UE) n.º .../2013 do 
Conselho13-B (o «Programa Específico do 
Horizonte 2020»), pode ser prestado apoio 
a empresas comuns estabelecidas no 
âmbito do Horizonte 2020 de acordo com 
as condições especificadas no Horizonte 
2020 e no Programa Específico Horizonte 
2020, nomeadamente com o artigo 25.º do 
Horizonte 2020, e no pleno respeito dos 
princípios gerais previstos no Horizonte 
2020 e, em particular, os princípios do 
livre acesso e da igualdade de géneros.
___________________
13-B Regulamento (UE) n.º …/2013 do 
Conselho, de ... 2013, que estabelece o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 (2014-2020) (JO L...)

Or. en

Justificação

Deve ser incluída uma referência ao Programa-Quadro e ao Programa Específico, que é 
importante para evidenciar o cumprimento do artigo 25.º do Programa-Quadro e dos 
princípios nele indicados.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O projeto de Investigação e 
Desenvolvimento sobre a Gestão do 
Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu 
(«projeto SESAR») visa modernizar a 
gestão do tráfego aéreo («ATM») na 
Europa e constitui o pilar tecnológico do 

(1) O projeto de Investigação e 
Desenvolvimento sobre a Gestão do 
Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu 
(«projeto SESAR») visa modernizar a 
gestão do tráfego aéreo («ATM») na 
Europa e constitui o pilar tecnológico do 
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Céu Único Europeu. O seu objetivo é dotar 
a União, até 2030, de uma infraestrutura de 
controlo do tráfego aéreo de elevado 
desempenho, que permita o 
desenvolvimento do transporte aéreo em 
condições de segurança e respeitadoras do 
ambiente.

Céu Único Europeu. O seu objetivo é dotar 
a União, até 2030, de uma infraestrutura de 
controlo do tráfego aéreo de elevado 
desempenho, que permita o 
desenvolvimento do transporte aéreo em 
condições de segurança, respeitadoras do 
ambiente e eficientes em termos de 
energia. Visa, igualmente, integrar a 
gestão da velocidade das aeronaves, por 
razões de eficiência energética, para 
reduzir o impacto das alterações 
climáticas na aviação.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Empresa Comum preenche os 
critérios aplicáveis às parcerias 
público-privadas instituídas ao abrigo da 
Decisão (UE) n.º.../2013 do Conselho, de 
... de 2013, que estabelece o programa 
específico de execução do Horizonte 2020
(2014-2020)16 («Programa Específico 
Horizonte 2020»).

(7) De acordo com o Regulamento (UE) 
n.º .../2013, a implementação do 
Horizonte 2020 através de Empresas 
Comuns só deve ocorrer se outras formas 
de parcerias não cumprirem os objetivos 
ou não gerarem o necessário efeito 
alavanca. Esta Empresa Comum preenche 
as condições e os critérios aplicáveis às 
parcerias público-privadas, tal como
instituídas, nomeadamente, ao abrigo do 
artigo 25.º do Horizonte 2020.

__________________
16 JO ... [H2020 SP]

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Os membros da Empresa Comum que 
não contribuam para as atividades 
financiadas no âmbito do quadro financeiro 
da União para 2014-2020 devem perder a 
qualidade de membros em 31 de dezembro 
de 2016.

(10) Os membros da Empresa Comum que 
não contribuam para as atividades 
financiadas no âmbito do quadro financeiro 
da União para 2014-2020 devem perder a 
qualidade de membros em 31 de dezembro 
de 2016. Deverá ser lançado um convite à 
apresentação de candidaturas a novos 
membros para a realização das atividades 
a executar no âmbito do quadro 
financeiro da União para 2014-2020.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A Empresa Comum deverá, não só 
continuar aberta à mais ampla 
participação e representação possível das 
partes interessadas de todos os 
Estados-Membros, incluindo as pequenas 
e médias empresas, mas também a 
incentivar tal participação e 
representação, por meio da adesão de 
novos membros ou de outras formas de 
participação. Além disso, a participação 
deverá refletir o devido equilíbrio entre os 
utilizadores do espaço aéreo, os 
prestadores de serviços de navegação 
aérea, os aeroportos, as Forças Armadas, 
os profissionais e a indústria 
transformadora do setor, e abrir 
oportunidades às PME, ao mundo 
académico e às instituições de 
investigação.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 dispõe que se deve assegurar a 
promoção efetiva da igualdade de géneros 
e a dimensão do género no conteúdo da 
investigação e inovação. Deve ser 
prestada especial atenção para garantir a 
igualdade de géneros, sob reserva da 
situação no terreno, em painéis de 
avaliação e organismos, como os grupos 
consultivos e de peritos. A dimensão do 
género deve ser integrada adequadamente 
nos conteúdos de investigação e inovação 
das estratégias, programas e projetos e 
monitorizada em todas as fase do ciclo de 
investigação.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 - alínea a)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:
1. A fim de gerir as atividades da fase de 
desenvolvimento do projeto de 
modernização da gestão do tráfego aéreo 
na Europa e de reforçar a segurança 
(«Projeto SESAR»), é constituída uma
empresa comum denominada «Empresa 
Comum SESAR» («Empresa Comum»).

"1. A fim de contribuir para a execução 
do Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho*

(Horizonte 2020), em especial, o Desafio 
«Transportes Inteligentes, ecológicos e 
integrados», e de gerir as atividades da 
fase de desenvolvimento do projeto de 
modernização da gestão do tráfego aéreo 
na Europa e de reforçar a segurança, é 
constituída a empresa comum «Empresa 
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Comum SESAR» («Empresa Comum»).
___________________
* Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, de 
... 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020) e revoga a Decisão 
n.º 1982/2006/CE (JO L...).»

Or. en

Justificação

Devem ser feitos aditamentos, com vista a tornar mais explícito que o projeto SESAR deve 
seguir os objetivos de investigação e inovação estabelecidos no Horizonte 2020.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A contribuição máxima da União para a 
cobertura dos custos a título do quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020 é de 
600 milhões de EUR21, incluindo a 
participação dos países EFTA, 
provenientes das dotações orçamentais 
atribuídas ao Horizonte 2020 – Programa-
Quadro de Investigação e Inovação 
(2014-2020).

A contribuição máxima da União para a 
cobertura dos custos a título do quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020 é de 
600 milhões de EUR21, incluindo a 
participação dos países EFTA, 
provenientes das dotações orçamentais 
atribuídas ao Horizonte 2020 e, em 
particular, do Desafio «Transportes 
Inteligentes, ecológicos e integrados», no 
âmbito do desafio societal do terceiro 
pilar.

__________________ __________________
21 Montante indicativo a preços correntes. 
Este montante dependerá do montante final 
acordado para a DG MOVE, destinado ao 
tema «Transportes inteligentes, ecológicos 
e integrados», que será aprovado pela 
autoridade orçamental na versão final da 
ficha financeira legislativa.

21 Montante indicativo a preços correntes. 
Este montante dependerá do montante final 
acordado para a DG MOVE, destinado ao 
tema «Transportes inteligentes, ecológicos 
e integrados», que será aprovado pela 
autoridade orçamental na versão final da 
ficha financeira legislativa.
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Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º
Avaliação

De três em três anos a contar da data de 
início das atividades da Empresa Comum e 
seis meses após a dissolução desta, a 
Comissão procede a avaliações da 
aplicação do presente regulamento, dos 
resultados obtidos pela Empresa Comum e 
dos seus métodos de trabalho, bem como 
da situação financeira geral da Empresa 
Comum. A Comissão apresenta os 
resultados das referidas avaliações ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

De três em três anos a contar da data de 
início das atividades da Empresa Comum e 
seis meses após a dissolução desta, a 
Comissão procede a avaliações da 
aplicação do presente regulamento e dos 
resultados obtidos pela Empresa Comum,
prestando particular atenção ao impacto e 
à efetividade desses resultados concretos 
alcançados durante o período em apreço, 
de acordo com o Plano Diretor ATM.
Estas avaliações incidem também sobre os
métodos de trabalho, bem como sobre a 
situação financeira geral da Empresa 
Comum. A Comissão apresenta os 
resultados das referidas avaliações ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A qualidade de membro da Empresa 
Comum cessa em 31 de dezembro de 2016 
para os membros que, a partir de 1 de 

A qualidade de membro da Empresa 
Comum cessa em 31 de dezembro de 2016 
para os membros que, a partir de 1 de 
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janeiro de 2014, não contribuam em 
espécie ou em numerário para os custos do 
plano de atividades da Empresa Comum 
relacionados com o quadro financeiro da 
União para 2014-2020.

janeiro de 2014, não contribuam em 
espécie ou em numerário para os custos do 
plano de atividades da Empresa Comum 
relacionados com o quadro financeiro da 
União para 2014-2020. Deverá ser lançado 
um convite à apresentação de 
candidaturas para a realização das 
atividades a executar no âmbito do 
quadro financeiro da União para 
2014-2020.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 3.º, é inserido o seguinte 
número:
«1-A. A composição e a presidência do 
Conselho de Administração devem 
observar o artigo 16.º do Horizonte 2020 e 
garantir a igualdade de géneros.»

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 6

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 6.º, n.º 1, passa a ter a seguinte 
redação:

2. O artigo 6.º passa a ter a seguinte 
redação:

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 6

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros da Empresa Comum ou do 
Conselho de Administração e o pessoal da 
Empresa Comum não estão autorizados a 
participar na preparação, na avaliação ou 
no processo de concessão de apoio 
financeiro da Empresa Comum, 
nomeadamente na sequência de 
concursos ou convites à apresentação de 
propostas, se forem proprietários, 
representarem ou tiverem celebrado 
acordos com organismos que sejam 
potenciais candidatos ou proponentes.

1. Mediante proposta do diretor executivo, 
o Conselho de Administração deve adotar 
regras para a prevenção e gestão de 
conflitos de interesse.

2. As regras referidas no n.º 1 devem, no 
mínimo:
a) estabelecer para os membros do 
Conselho de Administração, o diretor 
executivo, os membros da Empresa 
Comum e o pessoal da Agência a 
obrigação de fazer uma declaração de 
compromisso e declarar a ausência ou a 
presença de interesses que possam ser 
considerados prejudiciais à sua 
independência;
b) exigir que as declarações referidas na 
alínea a) sejam exatas e completas, sejam 
feitas por escrito aquando da entrada em 
funções das pessoas em questão, 
renovadas em caso de mudança da sua 
situação pessoal e publicadas;
c) incluir critérios claros e objetivos para 
a avaliação das declarações efetuadas nos 
termos da alínea a), assegurar a aplicação 
coerente desses critérios e prever a 
verificação de qualquer declaração 
relativamente à qual sejam levantadas 



PR\1009066PT.doc 15/17 PE522.978v01-00

PT

dúvidas;
d) incluir um procedimento destinado a 
garantir que todos os indivíduos com um 
interesse que possa ser considerado 
prejudicial para a sua independência em 
relação a um ponto da ordem do dia de 
uma reunião não participem na 
preparação, avaliação ou processo de 
concurso público se tiverem acordos de 
parceria com organismos que sejam 
potenciais candidatos aos concursos 
públicos ou se representarem esses 
organismos ou se tiverem sido 
identificados outros potenciais conflitos 
de interesse;
e) conter uma política e procedimentos 
claros e coerentes para os casos de 
violação das regras, nomeadamente 
sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas;
f) proporcionar formação obrigatória 
apropriada sobre conflitos de interesse 
destinados ao diretor executivo, a todo o 
pessoal da Empresa Comum e aos 
membros do Conselho de Administração;
g) tratar de questões relacionadas com a 
situação decorrente da cessação de 
funções de um indivíduo na Empresa 
Comum.»

Or. en

Justificação

O novo texto baseia-se num texto que já foi adotado na Comissão ITRE sobre a agência 
GNSS e procura implementar uma política aprofundada relativa aos conflitos de interesse, 
exigindo que as partes declarem a ausência ou a presença de conflitos de interesse e 
definindo um procedimento para lidar com eles, pois, demasiadas vezes, são feitas 
declarações de interesse que não merecem o devido acompanhamento.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
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Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O diretor executivo é contratado como 
agente temporário da Empresa Comum, 
nos termos do artigo 2.º, alínea a), do 
Regime aplicável aos outros agentes. É 
nomeado pelo Conselho de Administração 
com base numa lista de candidatos 
proposta pela Comissão, na sequência de 
um processo de seleção aberto e 
transparente.

O diretor executivo é contratado como 
agente temporário da Empresa Comum, 
nos termos do artigo 2.º, alínea a), do 
Regime aplicável aos outros agentes. É 
nomeado pelo Conselho de Administração 
com base numa lista de candidatos 
proposta pela Comissão, em conformidade 
com o artigo 16.º do Horizonte 2020 e na 
sequência de um processo de seleção 
aberto e transparente.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 219/2007
Anexo – artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Empresa Comum deve garantir a 
igualdade de géneros nos contratos e nas 
convenções de subvenção ao abrigo do 
artigo 16.º do Horizonte 2020.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A relatora saúda a proposta da Comissão sobre a prorrogação do mandato da Empresa 
Comum SESAR até 2024, enquanto parte importante do pacote relativo ao investimento na 
inovação, no âmbito do Horizonte 2020. Esta Empresa Comum irá dar continuidade à 
abordagem coordenada na investigação e inovação da gestão do tráfego aéreo (ATM), no 
contexto do Céu Único Europeu.

Em relação à alteração do artigo 6.º, a relatora acredita que o projeto SESAR precisa de ter 
uma política rigorosa relativa aos conflitos de interesse, exigindo que as partes declarem a 
ausência ou a presença de conflitos de interesse e definindo um procedimento para lidar com 
eles, pois, demasiadas vezes, são feitas declarações de interesse que não merecem o devido 
acompanhamento.

No que diz respeito às alterações horizontais, a relatora considera que a execução do 
Horizonte 2020 por intermédio de PPP, com base no artigo 187.º, só deve ocorrer, se as outras 
formas de parceria não conseguirem cumprir os objetivos, ou gerar a alavancagem necessária. 
A governação e o funcionamento devem ser abertos, transparentes, eficazes e eficientes e 
propiciar a um vasto leque de intervenientes a oportunidade de serem ativos nos seus 
domínios específicos. A relatora salientou, por isso, a importância de respeitar os princípios 
acordados durante as negociações do Horizonte 2020 relativamente às PPP e àquilo que 
devem proporcionar. Isto é importante no que diz respeito à abertura, à transparência, à 
liberdade de acesso e, em especial, à igualdade de géneros, tópicos em relação aos quais a 
relatora apresentou alterações tendentes a pôr em prática as disposições relativas à igualdade 
de géneros do artigo 15.º do Regulamento Horizonte 2020.

Enquanto medida de execução do Horizonte 2020, é dado assente que o projeto SESAR deve 
estar em conformidade com as prioridades de investigação e inovação do Horizonte 2020, tal 
como estabelecidas no Desafio «Transportes Inteligentes, Ecológicos e Integrados». A 
relatora introduziu alterações para o efeito.

Por fim, a relatora gostaria de mencionar que esta Empresa Comum será executada em 
consonância com as regras de participação do Horizonte 2020 sem qualquer derrogação; o 
processo de quitação permanece inalterado, com base no artigo 208.º do Regulamento 
Financeiro, e o orçamento foi adaptado ao desfecho do QFP para o Horizonte 2020.


