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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 ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2013)0501),

– Tendo em conta o artigo 187.º e o primeiro parágrafo do artigo 188.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho 
(C7-0258/2013),

– 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 Controlo Orçamental (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 ... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
– Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)18 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação através da combinação do 

(4) O 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 (2014-2020)18 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação através da combinação do 
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Programa-Quadro 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 e para enfrentar 
os desafios sociais. A participação da 
União nessas parcerias pode assumir a 
forma de contribuições financeiras para 
empresas comuns estabelecidas com base 
no artigo 187.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e ao 
abrigo da Decisão n.º 1982/2006/CE.

Programa-Quadro 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, para mobilizar 
o investimento privado e para enfrentar os 
desafios sociais. Essas parcerias devem 
ser baseadas num compromisso de longo 
prazo, que inclua uma contribuição
equilibrada de todos os parceiros, ser 
responsáveis pelo cumprimento dos seus 
objetivos e estar alinhadas com os 
objetivos estratégicos da União em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
e inovação. A sua governação e o seu 
funcionamento 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 nessas parcerias 
pode assumir a forma de contribuições 
financeiras para empresas comuns 
estabelecidas com base no artigo 187.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
18 JO [PQ H 2020]. 18 JO [PQ H 2020].

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos da Decisão [...]/2013/UE do 
Conselho, de [...] de 2013, que estabelece o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 

(5) Nos termos do Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação 2014-2020 («Horizonte 2020»), 
estabelecido pelo Regulamento (UE) 
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Investigação e Inovação (2014-2020)19

deve ser prestado apoio adicional a 
empresas comuns constituídas ao abrigo da 
Decisão 1982/2006/CE, nas condições 
especificadas na Decisão [...]/2013/UE. A 
prioridade «Liderança Industrial» visa duas 
linhas de atividade específicas no domínio 
das tecnologias da informação e das 
comunicações: a «microelectrónica e 
nanoeletrónica», e «uma nova geração de 
componentes e sistemas: engenharia de 
componentes e sistemas avançados, 
incorporados e inteligentes». Os sistemas 
informáticos incorporados (ARTEMIS) e a 
nanoeletrónica (ENIAC) devem ser 
combinados numa única iniciativa.

n.º .../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho18a e da Decisão [...]/2013/UE do 
Conselho, de [...] de 2013, que estabelece o 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)19

pode ser prestado apoio adicional a 
empresas comuns constituídas ao abrigo do 
Horizonte 2020 e em conformidade com 
as condições especificadas nesse
regulamento e na Decisão [...]/2013/UE. A 
prioridade «Liderança Industrial» visa duas 
linhas de atividade específicas no domínio 
das tecnologias da informação e das 
comunicações: a «microelectrónica e 
nanoeletrónica», e «uma nova geração de 
componentes e sistemas: engenharia de 
componentes e sistemas avançados, 
incorporados e inteligentes». Os sistemas 
informáticos incorporados (ARTEMIS) e a 
nanoeletrónica (ENIAC) devem ser 
combinados numa única iniciativa.

__________________ __________________
18a Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020) e que revoga a 
Decisão n.º 1982/2006/CE, (JO L ...).

19 JO [PE H 2020]. 19 JO [PE H 2020].

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O futuro apoio a programas de 
investigação no domínio da nanoeletrónica 
e dos sistemas informáticos integrados 
deve ter em conta a experiência adquirida 
no âmbito das empresas comuns ENIAC e 

(13) O futuro apoio a programas de 
investigação no domínio da nanoeletrónica 
e dos sistemas informáticos integrados 
deve ter em conta a experiência adquirida 
no âmbito das empresas comuns ENIAC e 
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ARTEMIS, nomeadamente os resultados 
das avaliações intercalares, as 
recomendações das partes interessadas e a 
necessidade de assegurar uma coordenação 
e sinergia eficazes dos recursos.

ARTEMIS, nomeadamente os resultados 
das avaliações intercalares, as 
recomendações das partes interessadas, a 
necessidade de assegurar uma coordenação 
e sinergia eficazes dos recursos, e manter a 
autonomia necessária para garantir o 
devido equilíbrio do poder de decisão na 
governação tripartida que envolve o setor 
privado, os Estados membros da ECSEL e 
a União.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Tal como indicado na agenda 
estratégica de alto nível para a investigação 
e a inovação das indústrias de componentes 
e sistemas TIC, divulgada em 2012, é cada 
vez maior a interação entre as partes 
interessadas das plataformas tecnológicas 
europeias ARTEMIS, ENIAC e EPoSS 
(Plataforma Tecnológica Europeia sobre a 
Integração de Sistemas Inteligentes). Para 
aproveitar e desenvolver ao máximo as 
sinergias resultantes destas interações, é 
necessário constituir uma única empresa 
comum (a seguir designada «empresa 
comum ECSEL») que abarque os 
componentes e os sistemas eletrónicos, 
incluindo as anteriores atividades das 
empresas comuns ENIAC e ARTEMIS, e 
tenha uma estrutura e regras mais 
adaptadas aos fins em vista, que permitam 
aumentar a sua eficácia e simplificar o seu 
funcionamento. Para o efeito, a empresa 
comum ECSEL deve adotar regras 
financeiras específicas para as suas 
necessidades, em conformidade com o 
artigo 209.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 

(14) Tal como indicado na agenda 
estratégica de alto nível para a investigação 
e a inovação das indústrias de componentes 
e sistemas TIC, divulgada em 2012, é cada 
vez maior a interação entre as partes 
interessadas das plataformas tecnológicas 
europeias ARTEMIS, ENIAC e EPoSS 
(Plataforma Tecnológica Europeia sobre a 
Integração de Sistemas Inteligentes). Para 
aproveitar e desenvolver ao máximo as 
sinergias resultantes destas interações, é 
necessário constituir uma única empresa 
comum (a seguir designada «empresa 
comum ECSEL») que abarque os 
componentes e os sistemas eletrónicos, 
incluindo as anteriores atividades das 
empresas comuns ENIAC e ARTEMIS, e 
tenha uma estrutura e regras mais 
adaptadas aos fins em vista, que permitam 
aumentar a sua eficácia e simplificar o seu 
funcionamento. Para o efeito, a empresa 
comum ECSEL deve adotar regras 
financeiras específicas para as suas 
necessidades, em conformidade com o 
artigo 208.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União e 
que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/200224.

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União e 
que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/200224 .

__________________ __________________
24 JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 24 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Para além da avaliação intercalar 
da empresa comum ECSEL e da 
avaliação referida no artigo 32.º do 
Horizonte 2020, as iniciativas 
tecnológicas conjuntas, como instrumento 
particular de financiamento do Horizonte 
2020, devem ser objeto de uma avaliação 
intercalar aprofundada, que deve incluir, 
nomeadamente, uma análise da sua 
abertura, transparência e eficiência;

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Nos termos do artigo 287.º n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o ato constitutivo de qualquer 
órgão ou organismo criado pela União
pode excluir que o Tribunal de Contas 
examine as contas da totalidade das 

(26) A empresa comum ECSEL deve ser 
um organismo criado pela União e a 
quitação quanto à execução do seu 
orçamento deve ser dada pelo Parlamento 
Europeu sob recomendação do Conselho. 
No entanto, devem ser tomadas em 
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receitas e despesas desse órgão ou 
organismo. Nos termos do artigo 60.º, 
n.º 5, do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, as contas dos organismos 
referidos no artigo 209.º do mesmo 
regulamento devem ser examinadas por 
um organismo de auditoria independente, 
que emite um parecer sobre, 
nomeadamente, a fiabilidade das contas e 
a legalidade e regularidade das operações 
subjacentes. As contas da empresa 
comum ECSEL não devem ser 
examinadas pelo Tribunal de Contas, 
para evitar a duplicação do seu exame.

consideração as especificidades 
decorrentes da natureza das iniciativas 
tecnológicas conjuntas (ITC) enquanto 
parcerias público-privadas e, em especial, 
da contribuição do setor privado para o 
orçamento.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa comum ECSEL constitui um 
organismo incumbido de executar a 
parceria público-privada referida no 
artigo 209.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012.

3. A empresa comum ECSEL deve atuar 
como os organismos referidos no artigo 
208.º do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O âmbito de trabalho da empresa 
comum ECSEL é definido em função dos 
resultados obtidos pelas empresas comuns 
ENIAC e ARTEMIS e pela plataforma 
tecnológica europeia EPoSS. Visa 

2. O âmbito de trabalho da empresa 
comum ECSEL é definido em função dos 
resultados obtidos pelas empresas comuns 
ENIAC e ARTEMIS e pela plataforma 
tecnológica europeia EPoSS. Visa 
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promover novos progressos e sinergias 
entre os seguintes domínios principais:

promover novos progressos e sinergias 
entre os seguintes domínios principais, de 
uma forma equitativa:

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo dotações EFTA, para os custos 
administrativos e operacionais da empresa 
comum ECSEL é de 1 215 255 000 EUR. 
A contribuição é paga com dotações do 
orçamento geral da União afetadas ao 
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020). A 
execução do orçamento no que respeita à 
contribuição da União é confiada à 
empresa comum ECSEL, na qualidade de 
organismo referido no artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 
em conformidade com as disposições do 
artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), e 
dos artigos 60.º e 61.º do mesmo 
regulamento.

1. A contribuição máxima da União, 
incluindo dotações EFTA, para os custos 
administrativos e operacionais da empresa 
comum ECSEL é de 1 215 255 000 EUR. 
A contribuição é paga com dotações do 
orçamento geral da União afetadas ao
Programa Específico de execução do 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020). A 
execução do orçamento no que respeita à 
contribuição da União é confiada à 
empresa comum ECSEL, na qualidade de 
organismo referido no artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, 
em conformidade com as disposições do 
artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), e 
dos artigos 60.º e 61.º do mesmo 
regulamento.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A contribuição financeira da União 
está subordinada ao cumprimento das 
seguintes condições:
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(a) Prova, pela empresa comum ECSEL,
de que o seu plano de trabalho plurianual 
e as ações que financia correspondem às 
prioridades de investigação estabelecidas 
no Programa-Quadro Horizonte 2020;
(b) Prova, pela empresa comum ECSEL, 
de que os princípios gerais que regem o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 são 
respeitados;
(c) Prova, pela empresa comum ECSEL, 
de que as condições previstas no artigo 
19.º do Programa-Quadro Horizonte 2020 
foram cumpridas.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados membros da ECSEL fazem 
uma contribuição financeira para os custos 
operacionais da empresa comum ECSEL 
de, no mínimo, 1 200 000 000 EUR 
durante o período definido no artigo 1.º

1. Os Estados membros da ECSEL fazem 
uma contribuição financeira mínima para 
os custos operacionais da empresa comum 
ECSEL compatível com a contribuição da 
União de 1 200 000 000 EUR durante o 
período definido no artigo 1.º

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros privados fazem, ou tomam 
medidas para que as respetivas entidades 
constituintes façam, contribuições para a 
empresa comum ECSEL de, no mínimo, 

2. Os membros privados contribuem para 
a criação e a implementação da empresa 
comum ECSEL e esperam e tomam 
medidas para que as respetivas entidades 
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1 700 000 000 EUR durante o período 
definido no artigo 1.º.

constituintes façam, contribuições para a 
empresa comum ECSEL de, no mínimo, 
1 700 000 000 EUR durante o período 
definido no artigo 1.º.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os membros da empresa comum 
ECSEL, com exceção da União, 
comunicam anualmente, até 31 de janeiro, 
ao Conselho de Administração o valor das 
contribuições referidas nos n.os 1 e 2 
efetuadas em cada um dos exercícios 
financeiros anteriores.

4. Os membros da empresa comum 
ECSEL, com exceção da União, 
comunicam anualmente, até 31 de maio, ao 
Conselho de Administração o valor das 
contribuições referidas nos n.os 1 e 2 
efetuadas em cada um dos exercícios 
financeiros anteriores.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

 A empresa comum ECSEL adota as suas 
regras financeiras específicas em 
conformidade com o artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e com o Regulamento (UE) n.º ... 
[regulamento delegado relativo ao 
regulamento financeiro-tipo para as PPP].

A empresa comum ECSEL adota as suas 
regras financeiras específicas em 
conformidade com o artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e com o Regulamento (UE) n.º ...
[regulamento delegado relativo ao 
regulamento financeiro-tipo para as 
Agências].

Or. en
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve também proceder a uma 
avaliação da relação entre os critérios de 
elegibilidade nacionais e os critérios de 
elegibilidade estabelecidos no 
Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão relativas ao 
Horizonte 2020]. Essa avaliação deve 
incidir, nomeadamente, no efeito que as 
diferenças entre os vários critérios de 
elegibilidade nacionais, bem como as 
diferenças entre esses critérios de 
elegibilidade nacionais e os critérios de 
elegibilidade do Horizonte 2020, têm no 
nível de participação. A avaliação deve 
prestar especial atenção ao impacto no 
acesso de entidades de Estados-Membros 
da União que não são membros da 
empresa comum ESCEL ao 
financiamento no âmbito da empresa 
comum ECSEL. Até 30 de junho de 2018, 
a Comissão comunicará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as conclusões 
dessa avaliação, juntamente com as suas 
observações.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que respeita à contribuição 
da União para a empresa comum ECSEL 
faz parte da quitação dada pelo 

1. A quitação quanto à execução do 
orçamento no que respeita à contribuição 
da União para a empresa comum ECSEL 
deve estar de acordo com a quitação dos 
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Parlamento Europeu à Comissão, sob 
recomendação do Conselho, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 319.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

organismos referidos no artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A empresa comum ECSEL coopera 
plenamente com as instituições envolvidas 
no procedimento de quitação e faculta, se 
for caso disso, todas as informações 
adicionais necessárias. Neste contexto, 
pode ser convidada a fazer-se representar 
em reuniões com as instituições ou 
organismos pertinentes e a coadjuvar o 
gestor orçamental delegado da Comissão.

2. A Empresa Comum ECSEL coopera 
plenamente com as instituições envolvidas 
no procedimento de quitação e faculta, se 
for caso disso, todas as informações 
adicionais necessárias.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de ter em conta quaisquer 
necessidades específicas de 
funcionamento da empresa comum 
estabelecida pelo presente regulamento, a 
Comissão pode solicitar derrogações 
limitadas ao Regulamento (UE) 
n.º .../2013 [Horizonte 2020] e à Decisão 
(UE) n.º .../201318a desde que essas 
derrogações sejam reduzidas ao mínimo 
possível, para assegurar a execução do 
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Horizonte 2020 e o máximo cumprimento 
dos seus objetivos. Por esse motivo, pode 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do TFUE. De acordo com o artigo 
50.º do Regulamento (UE) n.º ... / 2013 
[Regras relativas ao Horizonte 2020], a 
delegação de poderes prevista no 
artigo 1.º, n.º 3, desse regulamento pode 
ser revogada a qualquer altura pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
________________
18a JO ... [PE H 2020]

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo – parte 16 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os custos administrativos da empresa 
comum ECSEL não podem ser superiores a 
39 420 000 EUR e são cobertos pelas 
contribuições financeiras previstas no 
artigo 3.º, n.º 1, no que respeita à 
contribuição de 15 255 000 EUR da União, 
no artigo 4.º, n.º 2, no que respeita à 
contribuição de 19 710 000 EUR dos 
membros privados, e no artigo 19.º, n.º 2, 
no que respeita à conclusão das ações 
empreendidas ao abrigo do Regulamentos 
(CE) n.º 72/2008 e do Regulamento (CE) 
n.º 74/2008. Se parte da contribuição para 
os custos administrativos não for utilizada, 
pode ser disponibilizada para cobrir os 
custos operacionais da empresa comum 
ECSEL.

2. Os custos administrativos da empresa 
comum ECSEL não podem ser superiores a 
40 945 500 EUR e são cobertos pelas 
contribuições financeiras previstas no 
artigo 3.º, n.º 1, no que respeita à 
contribuição de 15 920 440 EUR da União, 
no artigo 4.º, n.º 2, no que respeita à 
contribuição de 20 570 060 EUR dos 
membros privados, e no artigo 19.º, n.º 2, 
no que respeita à conclusão das ações 
empreendidas ao abrigo do Regulamentos 
(CE) n.º 72/2008 e do Regulamento (CE) 
n.º 74/2008, de 4 455 000 EUR. Se parte 
da contribuição para os custos 
administrativos não for utilizada, pode ser 
disponibilizada para cobrir os custos 
operacionais da empresa comum ECSEL. 
Se a contribuição para os custos 
administrativos for considerada 
insuficiente, o Diretor Executivo pode 
convocar uma reunião do Conselho de 
Administração para tentar obter um 
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ajustamento.

Or. en

Justificação

O valor atual reservado para a administração da ECSEL é baixo quando comparado com as 
necessidades administrativas de outras empresas comuns, incluindo as anteriores ARTEMIS 
e ENIAC. A presente alteração aumenta o orçamento administrativo da ECSEL em 10 % que, 
após a devida consulta, o relator pensa ser mais próximo das necessidades reais da ECSEL. 
A nova EC, no entanto, combinará duas EC anteriores e é difícil prever as suas necessidades 
reais – por isso, o Diretor deve ter a possibilidade de tentar obter novos ajustamentos.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo – parte 16 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso um membro da empresa comum 
ECSEL não cumpra os compromissos 
respeitantes à contribuição financeira 
acordada, o Diretor Executivo notificá-lo-á 
por escrito e fixará um prazo razoável para 
a resolução desse incumprimento. Se a 
situação não for regularizada no prazo 
estabelecido, o Diretor Executivo convoca
uma reunião do Conselho de 
Administração para decidir se o membro 
em falta deve ser excluído ou se devem ser 
adotadas outras medidas até que os 
referidos compromissos sejam 
respeitados.

5. Caso um membro da empresa comum 
ECSEL não cumpra os compromissos 
respeitantes à contribuição financeira 
acordada, o Diretor Executivo notificá-lo-á 
por escrito e fixará um prazo razoável para 
a resolução desse incumprimento. Se a 
situação não for regularizada no prazo 
estabelecido, o Diretor Executivo deve 
propor que o Conselho de Administração
convide a Comissão a tomar as medidas 
necessárias de acordo com o artigo 323.º 
do Tratado para recuperar essa 
contribuição.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo – parte 18 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A empresa comum ECSEL apoia ações 1. A empresa comum ECSEL apoia ações 
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indiretas através de convites à apresentação 
de propostas abertos e concorrenciais e da 
atribuição de financiamento público às
propostas selecionadas, dentro do limite 
dos orçamentos disponíveis. Os apoios 
públicos concedidos no âmbito desta 
iniciativa não prejudicam a aplicação das 
regras processuais e materiais relativas aos 
auxílios estatais.

indiretas através de convites à apresentação 
de propostas abertos e concorrenciais em 
estrita conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º ... / 2013 [Horizonte 2020] e o 
Regulamento (UE) n.º ... [Regras de 
Participação e Difusão relativas ao 
Horizonte 2020], e da atribuição de 
financiamento público às propostas 
selecionadas, dentro do limite dos 
orçamentos disponíveis. Os apoios 
públicos concedidos no âmbito desta 
iniciativa não prejudicam a aplicação das 
regras processuais e materiais relativas aos 
auxílios estatais.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo – parte 18 – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 As autoridades nacionais de financiamento 
pertinentes podem determinar critérios de 
elegibilidade específicos para 
financiamento pelos Estados membros da 
ECSEL, que serão incluídos no plano de 
trabalho.

As autoridades nacionais de financiamento 
pertinentes podem determinar critérios de
elegibilidade específicos para 
financiamento pelos Estados membros da 
ECSEL, que serão incluídos no plano de 
trabalho. O financiamento da União não 
deve, no entanto, estar limitado a 
participantes de Estados membros da 
ECSEL, devendo ser estabelecidas 
disposições no plano de trabalho para 
garantir que os apelos à ação no âmbito 
da empresa comum ECSEL também 
venham a estar, de facto, abertos também 
às entidades dos Estados-Membros da 
União que não sejam membros da 
empresa comum ECSEL.

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo – parte 22 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A empresa comum ECSEL apresenta 
anualmente um relatório à Comissão, em 
conformidade com o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Suprimido

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo – parte 22 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. As contas da empresa comum ECSEL 
são examinadas por um organismo de 
auditoria independente, em conformidade 
com o artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

Suprimido

As contas da empresa comum ECSEL não 
são examinadas pelo Tribunal de Contas.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A relatora acredita que o Horizonte 2020 está bem posicionado para ter em conta o sucesso do 
7.º Programa-Quadro e continuar a apoiar a investigação europeia, investindo fundos públicos 
e mobilizando o investimento privado de uma forma que aceleraria o desenvolvimento de um 
verdadeiro Espaço Europeu da Investigação. A investigação estimula a inovação em todas as 
áreas da vida e, consequentemente, está na base de várias políticas horizontais da União. O 
investimento certo daria um novo ímpeto para atingir os objetivos da Estratégia Europa 2020, 
fazendo da economia da UE uma economia inteligente, sustentável e inclusiva.

Dado que as TIC são uma tecnologia facilitadora essencial que facilita a inovação noutros 
setores industriais, a empresa comum ECSEL terá um papel crucial na consecução dos 
objetivos identificados no objetivo específico «Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» do programa Horizonte 2020. Os seus objetivos são reforçar a competitividade da 
indústria em domínios fundamentais, tais como a micro e nanoeletrónica, bem como os 
componentes e sistemas incorporados e inteligentes, todos domínios prioritários identificados 
no tema TIC do programa Horizonte 2020.

A relatora está ciente de que as empresas comuns são um instrumento importante na execução 
do Horizonte 2020, pois reúnem os setores público e privado em parcerias com objetivos 
específicos para maximizar o efeito de alavanca dos fundos públicos e facilitar o 
desenvolvimento de ideias em produtos concretos. No entanto, considera que, para que as 
empresas comuns funcionem devidamente, é necessário encontrar um bom equilíbrio entre a 
liberdade da EC para funcionar de forma autónoma e a adesão aos objetivos e princípios do 
Horizonte 2020. Neste sentido, o presente regulamento reveste-se de especial importância, 
uma vez que vai definir o quadro para o funcionamento da EC para os próximos 7 anos. Neste 
contexto, a relatora entende o requisito da Comissão de solicitar determinadas derrogações às 
regras de participação e difusão relativas ao Horizonte 2020, e concorda com essas 
derrogações, desde que sejam mantidas no mínimo exigido. A relatora considera que essa 
autonomia também deve ser garantida através de um procedimento de quitação direto, dando 
a possibilidade ao Parlamento de fiscalizar diretamente o funcionamento da EC e dando à EC 
mais liberdade para gerir os seus próprios assuntos. 

A relatora está também ciente da singularidade da empresa comum ECSEL, dado que vários 
Estados-Membros da União também farão parte da empresa comum na sua capacidade de 
Estados membros da ECSEL. Tal tem a vantagem de mobilizar fundos nacionais e da União, 
mas acrescentará o desafio de coordenar as várias autoridades nacionais de financiamento e os 
seus critérios de elegibilidade com o financiamento e os critérios da União. Por conseguinte, a 
relatora espera que os Estados membros da ECSEL façam uso da possibilidade de confiar à 
EC a gestão das suas contribuições, de forma a tornar os apelos à ação tão suaves quanto 
possível, e gostaria que a Comissão avaliasse o impacto que as diferenças entre as regras 
nacionais e da União podem ter na participação na ECSEL. A relatora espera ainda que isso 
também minimize o risco de as entidades provenientes de países que são Estados membros da 
ECSEL terem uma vantagem indireta em detrimento de outras, pois tal iria contra o espírito 
do Horizonte 2020 e a forma como funciona o financiamento da UE.


