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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 constitui a empresa comum Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2013)0922),

– Tendo em conta o artigo 187.º e o artigo 188.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C7-xxxx/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 os 
pareceres da Comissão dos Orçamentos, bem como da Comissão dos Transportes e do 
Turismo e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2014),

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 e do artigo 106.º-A 
do Tratado Euratom;

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... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
— o Programa-Quadro de investigação e 
de inovação para o período de 2014-2020 
(«Programa-Quadro Horizonte 2020»)20, 

(3) O Regulamento (UE) n.º.../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de... 
de 2013, que estabelece o Horizonte 2020 
— o Programa-Quadro de investigação e 
de inovação para o período de 2014-2020 
(«Programa-Quadro Horizonte 2020»)20, 
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tem por objetivo a consecução de um maior 
impacto dos esforços de investigação e de 
inovação, mediante a combinação de 
fundos da UE e do setor privado em 
parcerias público-privadas (PPP) em áreas 
em que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União e para enfrentar os desafios 
societais. A participação da União nessas 
parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras para empresas 
comuns estabelecidas ao abrigo do artigo 
187.º do Tratado.

tem por objetivo a consecução de um maior 
impacto dos esforços de investigação e de 
inovação, mediante a combinação de 
fundos da UE e do setor privado em 
parcerias público-privadas (PPP) em áreas 
em que as atividades de investigação e de 
inovação possam contribuir para os 
objetivos mais vastos de competitividade 
da União, para impulsionar o 
investimento privado e para enfrentar os 
desafios societais. Essas parcerias devem 
basear-se 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 deverão 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 ao abrigo do artigo 187.º do 
Tratado.

__________________ __________________
20 JO … [PQH2020] 20 JO … [PQH2020]

Or. en

Justificação

O acréscimo destes trechos sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente à ITC e 
aos resultados que devem produzir. Está em consonância com o considerando 40 do 
programa-quadro.



PR\1017686PT.doc 7/23 PE528.040v02-00

PT

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os membros fundadores da 
empresa comum S2R devem ser a União, 
representada pela Comissão, e outros, 
enunciados no anexo II, desde que aceitem 
os estatutos, constantes do anexo I do 
presente regulamento. Esses membros 
fundadores devem ser entidades jurídicas 
únicas e financeiramente sólidas, com 
capacidade financeira, que, após consultas 
intensivas com as partes interessadas, 
concordem por escrito em efetuar uma 
contribuição financeira importante para a 
prossecução das atividades de investigação 
no âmbito da empresa comum S2R e de 
uma estrutura bem adaptada à natureza de 
uma parceria público-privada.

(9) Os membros fundadores da empresa 
comum S2R devem ser a União, 
representada pela Comissão, e outros, 
enunciados no anexo II, desde que aceitem 
os estatutos, constantes do anexo I do 
presente regulamento. Esses membros 
fundadores devem ser entidades jurídicas 
únicas e financeiramente sólidas, com 
capacidade financeira, que, antes da 
adoção do presente regulamento, 
concordem por escrito em efetuar uma 
contribuição financeira importante para a 
prossecução das atividades de investigação 
no âmbito da empresa comum S2R e de 
uma estrutura bem adaptada à natureza de 
uma parceria público-privada.

Or. en

Justificação

Os membros enunciados no anexo II já assumiram compromissos formais, o que não impede 
a adesão de outros candidatos antes da adoção do presente regulamento. Está em 
consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Na prossecução dos seus objetivos, a 
empresa comum S2R deverá prestar aos 
seus membros apoio financeiro, 
principalmente sob a forma de subvenções,
através das medidas mais adequadas,
como a adjudicação de contratos ou a 
atribuição de subvenções na sequência de 

(12) Na prossecução dos seus objetivos, e 
de modo a assegurar que também os 
operadores e financiadores mais 
pequenos beneficiam do mesmo modo, a 
empresa comum S2R deverá proporcionar
aos participantes a contribuição da UE 
para as ações através de procedimentos 
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convites à apresentação de propostas. abertos e transparentes, principalmente 
sob a forma de subvenções, na sequência 
de convites abertos, transparentes e 
concorrenciais.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação a nível europeu, 
as Empresas Comuns devem criar 
modelos de governação simples e evitar 
conjuntos de regras diferentes dos 
previstos no Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Sem prejuízo da avaliação 
intercalar referida no artigo 11.º, nos 
termos do artigo 32.º do Regulamento 
(UE) n.º 1291/2013 e no âmbito da 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, as empresas comuns, 
enquanto instrumentos de financiamento 
específico do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, devem ser sujeitas a uma 
avaliação exaustiva, que deve incluir, 
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entre outros, uma análise do nível de 
abertura, transparência e eficiência das 
parcerias público-privadas com base no 
artigo 187.º do TFUE. 

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) De acordo com o estabelecido no 
artigo 287.º, n.º 1, do Tratado, o ato 
constitutivo dos organismos, serviços ou 
agências instituídos pela União pode 
excluir o exame, pelo Tribunal de Contas, 
das contas da totalidade das receitas e 
despesas desses organismos, serviços ou 
agências. Em conformidade com o
artigo 60.º, n.º 5, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, as contas dos 
organismos abrangidos pelo artigo 209.º 
do Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 devem ser analisadas por um 
organismo de auditoria independente, que 
deve emitir um parecer, nomeadamente 
sobre a fiabilidade das contas e a
regularidade e legalidade das operações 
subjacentes. Para evitar a duplicação do 
exame das contas, justifica-se a exclusão 
das contas da empresa comum S2R do 
exame pelo Tribunal de Contas.

(21) Em derrogação do disposto no artigo 
60.º, n.º 7, e no artigo 209.º do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012, a quitação relativa à 
execução orçamental da empresa comum 
S2R deve ser dada pelo Parlamento 
Europeu, mediante recomendação do 
Conselho. Assim, os requisitos gerais em 
matéria de informação previstos no artigo 
60.º, n.º 5, não se aplicam à contribuição 
da União para a empresa comum S2R, 
mas devem, na medida do possível, ser 
alinhados com os requisitos aplicáveis aos 
organismos nos termos do artigo 208.º do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012. A verificação das contas e da
regularidade e legalidade das operações 
subjacentes deve ser realizada pelo 
Tribunal de Contas.

Or. en

Justificação

Adaptações/alterações necessárias com vista à quitação direta por parte do PE.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É constituída, com termo final em 31 de 
dezembro de 2024, uma empresa comum, 
na aceção do artigo 187.º do Tratado 
(«empresa comum Shift2Rail» ou 
«empresa comum S2R») para coordenar e 
gerir os investimentos da União em 
investigação e inovação no setor 
ferroviário europeu. 

1. É constituída, com termo final em 31 de 
dezembro de 2024, uma empresa comum, 
na aceção do artigo 187.º do Tratado 
(«empresa comum Shift2Rail» ou 
«empresa comum S2R») para coordenar e 
gerir os investimentos da União em 
investigação e inovação no setor 
ferroviário europeu. No entanto, em
conformidade com o período de vigência 
do Horizonte 2020 - Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020), 
todos os convites à apresentação de 
propostas devem ser publicados até 31 de 
dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A participação financeira máxima da 
União na iniciativa Shift2Rail é de 
450 milhões de euros, incluindo as 
contribuições da EFTA, provenientes das 
dotações do orçamento geral da União 
atribuídas ao programa específico do 
Horizonte 2020 que executa o 
Programa-Quadro Horizonte 2020, em 
conformidade 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 para os 
organismos a que se refere o artigo 209.º 
do mesmo regulamento. Aquele montante 

1. A participação financeira máxima da 
União na iniciativa Shift2Rail é de 427,5
milhões de euros, incluindo as 
contribuições dos Estados membros da 
Associação Europeia do Comércio Livre 
(EFTA), provenientes das dotações do 
orçamento geral da União atribuídas ao 
programa específico do Horizonte 2020
que executa o Programa-Quadro Horizonte 
2020 e, nomeadamente, das dotações 
atribuídas aos objetivos específicos do 
desafio «transportes inteligentes, 
ecológicos e integrados», em 
conformidade com o disposto no artigo 
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compreende: 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea iv), e nos 
artigos 60.º (n.ºs 1 a 4) e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
para os organismos a que se refere o artigo 
209.º do mesmo regulamento. Aquele 
montante compreende:

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O acordo de delegação a que se refere o 
n.º 3 deve regular os aspetos referidos nos 
artigos 58.º, n.º 3, 60.º e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e no artigo 40.º do Regulamento Delegado 
(UE) n.º 1268/2012 da Comissão, bem 
como, os seguintes aspetos, entre outros:

4. O acordo de delegação a que se refere o 
n.º 3 deve regular os aspetos referidos nos 
artigos 58.º, n.º 3, 60.º, n.ºs 1 a 4, e 61.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 
e no artigo 40.º do Regulamento Delegado 
(UE) n.º 1268/2012 da Comissão, bem 
como, os seguintes aspetos, entre outros:

Or. en

Justificação

Adaptações/alterações necessárias com vista à quitação direta por parte do PE.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) As disposições relativas à comunicação 
dos dados necessários para que a Comissão 
elabore a sua política de investigação e de 
inovação e cumpra as suas obrigações de 
difusão e comunicação de informações;

(d) As disposições relativas à comunicação 
dos dados necessários para que a Comissão 
elabore a sua política de investigação e de 
inovação e cumpra as suas obrigações de 
difusão e comunicação de informações, 
incluindo informações completas sobre 
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todas as propostas, convenções de 
subvenção e seus parceiros, a inserir 
oportunamente no portal de Internet 
destinado aos participantes do 
Programa-Quadro Horizonte 2020;

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A empresa comum S2R adota a sua 
regulamentação financeira específica 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 dos 
organismos a que se refere o artigo 209.º 
do Regulamento Financeiro].

Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, a 
empresa comum S2R adota a sua 
regulamentação financeira específica 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 dos 
organismos a que se refere o artigo 209.º 
do Regulamento Financeiro]. 

Or. en

Justificação

Adaptações/alterações necessárias com vista à quitação direta por parte do PE.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
intercalar da empresa comum S2R. A 
Comissão deve comunicar as conclusões da 

1. Até 30 de junho de 2017, a Comissão 
deve proceder a uma avaliação intercalar 
da empresa comum S2R. A Comissão deve 
comunicar as conclusões da avaliação, 
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avaliação, acompanhadas das suas 
observações, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de junho de 2018.

acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 31 
de dezembro de 2017. Os resultados da 
avaliação intercalar da empresa comum 
S2R devem ser tidos em conta na 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Nos termos do artigo 32.º do Regulamento 
(UE) n.º 1291/2013 e no âmbito da 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, as empresas comuns, 
enquanto instrumentos de financiamento 
específico do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, devem ser sujeitas a uma 
avaliação exaustiva, que deve incluir, 
entre outros, uma análise do nível de 
abertura, transparência e eficiência das 
parcerias público-privadas com base no 
artigo 187.º do TFUE. 

A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, a Comissão pode, na 
sequência da avaliação intercalar do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, tal 
como referido no artigo 32.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1291/2013, no 
âmbito do processo orçamental anual, 
proceder à revisão do orçamento da 
empresa comum S2R.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A quitação relativa à execução 
orçamental respeitante à participação da 
União na empresa comum S2R faz parte da 
quitação dada à Comissão pelo Parlamento 
Europeu, mediante recomendação do 

1. A quitação relativa à execução 
orçamental respeitante à participação da 
União na empresa comum S2R é dada pelo 
Parlamento Europeu, mediante 
recomendação do Conselho, em 
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Conselho, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 319.º do 
Tratado.

conformidade com o procedimento 
previsto na regulamentação financeira da 
empresa comum S2R.

2. A empresa comum S2R deve cooperar 
plenamente com as instituições envolvidas 
no processo de quitação e prestar, se 
necessário, todas as informações 
suplementares necessárias. Neste 
contexto, pode ser convidada a fazer-se 
representar em reuniões com as 
instituições ou os organismos pertinentes 
e a assistir o gestor orçamental da 
Comissão por delegação.

Or. en

Justificação

Adaptações/alterações necessárias com vista à quitação direta por parte do PE.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na 
cláusula 19, n.º 4, dos estatutos constantes 
do anexo I, a empresa comum S2R deve 
conceder aos funcionários da Comissão e a 
outras pessoas autorizadas pela 
empresa comum S2R ou pela Comissão, 
bem como ao Tribunal de Contas, acesso 
aos seus locais e instalações, assim como a 
todas as informações, inclusivamente em 
formato eletrónico, necessárias para a 
realização das suas auditorias.

1. A empresa comum S2R deve conceder 
aos funcionários da Comissão e a outras 
pessoas autorizadas pela empresa comum 
S2R ou pela Comissão, bem como ao 
Tribunal de Contas, acesso aos seus locais 
e instalações, assim como a todas as 
informações, inclusivamente em formato 
eletrónico, necessárias para a realização 
das suas auditorias.

Or. en

Justificação

Adaptações/alterações necessárias com vista à quitação direta por parte do PE.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – Definições – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por «outros membros» entendem-se os 
contribuintes enunciados no anexo II que, 
a título individual, se tenham 
comprometido a efetuar uma contribuição 
própria de, pelo menos, 30 milhões de 
euros para o período de duração da 
empresa comum S2R e aceitado os 
presentes estatutos mediante a assinatura 
de uma declaração de apoio.

2. Por «outros membros» entendem-se os 
contribuintes que, a título individual, se 
tenham comprometido a efetuar uma 
contribuição própria de, pelo menos, 
30 milhões de euros para o período de 
duração da empresa comum S2R e aceitado 
os presentes estatutos mediante a assinatura 
de uma declaração de apoio;

Or. en

Justificação

Está em consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – Definições – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Comboios de alta capacidade fiáveis e 
eficientes em termos de custos;

(a) Comboios de alta capacidade e de alta 
velocidade fiáveis e eficientes em termos 
de custos;

Or. en

Justificação

Está em consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.



PE528.040v02-00 16/23 PR\1017686PT.doc

PT

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3 – Membros – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Após a aceitação dos presentes 
estatutos, por meio de uma declaração de 
apoio, outros membros fundadores da 
empresa comum S2R, constantes da lista 
do anexo II do presente regulamento, bem 
como os membros associados a selecionar 
em conformidade com a cláusula 4. Estes 
membros são denominados em conjunto 
«outros membros».

(b) Após a aceitação dos presentes 
estatutos, por meio de uma declaração de 
apoio, outros membros fundadores da 
empresa comum S2R, bem como os 
membros associados a selecionar em 
conformidade com a cláusula 4. Estes 
membros são denominados em conjunto 
«outros membros».

Or. en

Justificação

Está em consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 4 – Alterações à lista dos membros – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros associados da empresa 
comum S2R são selecionados através de 
um convite à apresentação de candidaturas 
aberto, não discriminatório e concorrencial. 
O primeiro convite à apresentação de 
candidaturas a membro associado será 
lançado no prazo de três meses a contar da 
constituição da empresa comum S2R. 
Quaisquer outros convites à apresentação 
de candidaturas devem visar satisfazer a 
necessidade de capacidades fulcrais para a 
execução do plano diretor da S2R. Todos 
os convites à apresentação de candidaturas 
são publicados no sítio WEB da S2R e 
comunicados através do Grupo de 
Representantes dos Estados e de outros 

2. Os membros associados da empresa 
comum S2R são selecionados através de 
um convite à apresentação de candidaturas
que é avaliado, de forma independente, 
como aberto, não discriminatório e 
concorrencial. O primeiro convite à 
apresentação de candidaturas a membro 
associado será lançado no prazo de três 
meses a contar da constituição da empresa 
comum S2R. Quaisquer outros convites à 
apresentação de candidaturas devem visar 
satisfazer a necessidade de capacidades 
fulcrais para a execução do plano diretor da 
S2R. Todos os convites à apresentação de 
candidaturas são publicados no sítio WEB 
da S2R e comunicados através do Grupo de 
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canais, a fim de garantir a participação 
mais ampla possível no interesse da 
realização dos objetivos do plano diretor da 
S2R. A empresa comum S2R deve 
incentivar a participação de PME e de 
agentes de toda a cadeia de valor do 
transporte ferroviário, bem como exteriores 
ao setor ferroviário tradicional.

Representantes dos Estados e de outros 
canais, a fim de garantir a participação 
mais ampla possível no interesse da 
realização dos objetivos do plano diretor da 
S2R. A empresa comum S2R deve 
incentivar a participação de PME e de 
agentes de toda a cadeia de valor do 
transporte ferroviário, bem como exteriores 
ao setor ferroviário tradicional.

Or. en

Justificação

Está em consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 6 – Composição do Conselho de Administração – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, para assegurar uma 
representação equilibrada dos agentes de 
toda a cadeia de valor do transporte 
ferroviário e exteriores ao setor ferroviário 
tradicional.

(c) Um representante, pelo menos, dos 
membros associados por cada programa de 
inovação, a que se refere a cláusula 1, n.º 3. 
Estes representantes são designados 
segundo os critérios de seleção definidos 
pelo Conselho de Administração da 
empresa comum S2R, após consulta da 
Agência Ferroviária Europeia, para 
assegurar uma representação equilibrada 
dos agentes de toda a cadeia de valor do 
transporte ferroviário e exteriores ao setor 
ferroviário tradicional, bem como uma 
representação territorial equilibrada.

Or. en

Justificação

Está em consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.



PE528.040v02-00 18/23 PR\1017686PT.doc

PT

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8 – Competências do Conselho de Administração – alínea n-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) Assegurar a transparência na 
escolha de quaisquer acordos de 
subcontratação que possam vir a ser 
estabelecidos no âmbito do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

Está em consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 11 – Agência Ferroviária Europeia – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Avaliar a proposta de seleção de 
membros associados para o Conselho de 
Administração.

Or. en

Justificação

Está em consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 16 – Atribuição da contribuição da União – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição financeira da União para 
a empresa comum S2R dedicada às 
despesas administrativas a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 1, alínea a), e a contribuição 
adicional a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b), deve ser repartida do seguinte 
modo:

1. A contribuição financeira da União para 
a empresa comum S2R dedicada às 
despesas administrativas a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 1, alínea a), e a contribuição 
adicional a que se refere o artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b), deve ser repartida do seguinte 
modo:

(a) Até 40 %, pelos outros membros 
fundadores e às entidades suas afiliadas.

(a) Até 30 %, pelos outros membros 
fundadores e às entidades suas afiliadas.

(b) Até 30 %, pelos membros associados e 
às entidades suas afiliadas.

(b) Até 30 %, pelos membros associados e 
às entidades suas afiliadas.

(c) Pelo menos 30 %, por convite 
concorrencial à apresentação de propostas 
e por concurso.

(c) Pelo menos 40 %, por convite 
concorrencial à apresentação de propostas 
e por concurso.

Or. en

Justificação

Está em consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 19 – Comunicação de informações operacionais e financeiras

Texto da Comissão Alteração

1. O diretor executivo deve apresentar 
anualmente ao Conselho de Administração 
um relatório sobre o desempenho das suas 
funções à luz do regulamento financeiro da 
empresa comum S2R.

1. O diretor executivo deve apresentar 
anualmente ao Conselho de Administração 
um relatório sobre o desempenho das suas 
funções à luz do regulamento financeiro da 
empresa comum S2R.

2. Até 15 de fevereiro de cada ano, o 
diretor executivo deve apresentar ao 
Conselho de Administração, para 
aprovação, um relatório anual de atividades 
sobre os progressos realizados pela 
empresa comum S2R no ano civil anterior, 
em especial no que se refere ao plano de 
trabalho anual desse ano. O relatório deve 

2. No prazo de dois meses a contar do 
encerramento de cada exercício 
financeiro, o diretor executivo deve 
apresentar ao Conselho de Administração, 
para aprovação, um relatório anual de 
atividades sobre os progressos realizados 
pela empresa comum S2R no ano civil 
anterior, em especial no que se refere ao 
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conter, entre outras, informações sobre as 
seguintes matérias:

plano de trabalho anual desse ano. O 
relatório deve conter, entre outras, 
informações sobre as seguintes matérias:

(a) Ações de investigação e de inovação e 
outras ações desenvolvidas, e as 
correspondentes despesas;

(a) Ações de investigação e de inovação e 
outras ações desenvolvidas, e as 
correspondentes despesas;

(b) Ações propostas, incluindo a sua 
repartição por tipo de participantes, 
incluindo PME, e por país;

(b) Ações propostas, incluindo a sua 
repartição por tipo de participantes, 
incluindo PME, e por país;

(c) As ações selecionadas para 
financiamento, incluindo a sua repartição 
por tipo de participantes, incluindo PME, e 
por país, e a contribuição da empresa 
comum S2R para cada participante e cada 
ação.

(c) As ações selecionadas para 
financiamento, incluindo a sua repartição 
por tipo de participantes, incluindo PME, e 
por país, e a contribuição da empresa 
comum S2R para cada participante e cada 
ação.

Depois de aprovado pelo Conselho de 
Administração, o relatório de atividades 
anual é transmitido ao Grupo de 
Representantes dos Estados e 
disponibilizado ao público.

Depois de aprovado pelo Conselho de 
Administração, o relatório de atividades 
anual é transmitido ao Grupo de 
Representantes dos Estados e 
disponibilizado ao público.

3. A empresa comum S2R deve apresentar 
relatórios anuais à Comissão, em 
conformidade com o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

3. Até 1 de março do exercício seguinte, o 
contabilista da empresa comum S2R deve 
enviar as contas provisórias ao 
contabilista da Comissão e ao Tribunal de 
Contas.

4. As contas da empresa comum S2R 
devem ser examinadas por um organismo 
de auditoria independente, conforme 
estabelece o artigo 60.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012.

Até 31 de março do exercício seguinte, a 
empresa comum S2R deve enviar o 
relatório sobre a gestão orçamental e 
financeira ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Tribunal de Contas.

As contas da empresa comum S2R não 
são sujeitas ao exame pelo Tribunal de 
Contas.

Após receção das observações do Tribunal 
de Contas sobre as contas provisórias da 
empresa comum S2R, nos termos do 
artigo 148.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, o contabilista 
elabora as contas definitivas da empresa 
comum S2R e o diretor executivo 
transmite-as, para parecer, ao Conselho 
de Administração.

O Conselho de Administração emitirá um 
parecer sobre as contas definitivas da 
empresa comum S2R.
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Até 1 de julho seguinte a cada exercício 
encerrado, o diretor executivo envia ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas as 
contas definitivas, acompanhadas do 
parecer do Conselho de Administração.

As contas definitivas devem ser 
publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia até 15 de novembro do exercício 
seguinte.

O diretor executivo transmitirá ao 
Tribunal de Contas, até 30 de setembro, 
uma resposta às observações formuladas 
no seu relatório anual.  O diretor 
executivo deve igualmente enviar essa 
resposta ao Conselho de Administração.

O diretor executivo deve apresentar ao 
Parlamento Europeu, a pedido deste, 
qualquer informação necessária ao bom 
desenrolar do processo de quitação 
relativamente ao exercício em causa, em 
conformidade com o disposto no artigo 
165.º, n.º 3, do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

4. Suprimido

Or. en

Justificação

Adaptações/alterações necessárias com vista à quitação direta por parte do PE.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo II – título

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II – MEMBROS FUNDADORES 
DA EMPRESA COMUM S2R QUE NÃO 
A UNIÃO

ANEXO II – LISTA INDICATIVA DOS
MEMBROS FUNDADORES DA 
EMPRESA COMUM S2R QUE NÃO A 
UNIÃO
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Or. en

Justificação

Apesar de a consulta com as partes interessadas ter sido efetuada, a proposta concreta foi 
publicada apenas em dezembro de 2013. Os relatores esperam que qualquer membro que 
assuma um compromisso ainda possa fazer parte da lista, em conformidade com os princípios 
gerais de transparência e abertura do Programa-Quadro Horizonte 2020. Está em 
consonância com a votação da Comissão ITRE respeitante a outras PPP.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A relatora acolhe com agrado a proposta da Comissão que constitui a empresa comum 
Shift2Rail, enquanto parte importante do pacote relativo ao investimento na inovação, no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Melhor governação

No que diz respeito às alterações horizontais, a relatora considera que a governação e o 
funcionamento devem ser abertos, transparentes, eficazes e eficientes e proporcionar a um 
vasto leque de intervenientes a possibilidade de participação ativa nos seus domínios 
específicos.

A relatora salienta, por conseguinte, a importância de se respeitar os princípios acordados 
durante as negociações do Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente às PPP e ao que 
estas devem proporcionar.  

As modificações sugeridas pela relatora no que respeita à governação da Shift2Rail visam, 
sobretudo, a execução da nova abordagem política das ITC acordada durante as negociações 
do Programa-Quadro Horizonte 2020. Têm por objetivo aumentar a transparência e a abertura 
da sua estrutura governativa.

A abertura e a transparência não devem, contudo, estar limitadas às operações internas e aos 
procedimentos de governação da empresa comum. A relatora introduziu várias alterações que 
têm por objetivo reforçar esses princípios também no que respeita à participação dos parceiros 
na Shift2Rail, através de convites à apresentação de propostas em regime concorrencial.


