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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
as Regras de Participação e Difusão relativas ao “Horizonte 2020 – Programa-Quadro 
de Investigação e Inovação (2014-2020)”
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0810),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, os artigos 173.º e 183.º e o segundo parágrafo do 
artigo 188.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0465/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de xx.xx 20121,

– 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 do Desenvolvimento e da Comissão dos Orçamentos (A7-
0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As Regras de Participação e Difusão 
devem refletir adequadamente as 
recomendações do Parlamento Europeu, 
conforme resumidas no «Relatório sobre a 
simplificação da execução dos programas-

(4) As Regras de Participação e Difusão 
devem refletir adequadamente as 
recomendações do Parlamento Europeu, 
conforme resumidas no «Relatório sobre a 
simplificação da execução dos programas-

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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quadro de investigação», e do Conselho no 
que diz respeito à simplificação dos 
requisitos administrativos e financeiros dos 
programas-quadro de investigação. As 
regras devem dar continuidade às medidas 
de simplificação já aplicadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
atividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007-2013) e avançar mais 
no sentido da redução dos encargos 
administrativos para os participantes e da 
complexidade das disposições financeiras a 
fim de permitir a redução dos erros 
financeiros. As regras devem também ter 
em devida consideração as preocupações e 
recomendações da comunidade de 
investigação resultantes do debate iniciado 
com a Comunicação da Comissão, de 29 de 
abril de 2010, ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões 
«Simplificar a execução dos programas-
quadro de investigação» e o subsequente 
Livro Verde «Dos Desafios às 
Oportunidades: Para um Quadro 
Estratégico Comum de Financiamento da 
Investigação e Inovação da UE».

quadro de investigação», e do Conselho no 
que diz respeito à simplificação dos 
requisitos administrativos e financeiros dos 
programas-quadro de investigação. As 
regras devem dar continuidade às medidas 
de simplificação já aplicadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
atividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007-2013) e ao relatório 
final do Grupo de Peritos sobre a 
«Avaliação Intercalar do Sétimo 
Programa-Quadro», de 12 de novembro 
de 2010, e avançar mais no sentido da 
redução dos encargos administrativos para 
os participantes e da complexidade das 
disposições financeiras a fim de permitir a 
redução dos erros financeiros. As regras 
devem também ter em devida consideração 
as preocupações e recomendações da 
comunidade de investigação resultantes do 
debate iniciado com a Comunicação da 
Comissão, de 29 de abril de 2010, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões «Simplificar a 
execução dos programas-quadro de 
investigação» e o subsequente Livro Verde 
«Dos Desafios às Oportunidades: Para um 
Quadro Estratégico Comum de 
Financiamento da Investigação e Inovação 
da UE», bem como a respetiva consulta 
pública da comunidade de partes 
interessadas iniciada pela Comissão.

Or. en

Justificação

Avaliação de impacto da Comissão para o Horizonte 2020, COM 809 (2011) final, p. 101: 
«…a consulta das partes interessadas e das instituições sobre uma maior simplificação e a 
avaliação de impacto do Programa-Quadro Horizonte 2020 indicam claramente que a 
continuação de um modelo de financiamento com base no reembolso dos custos efetivos é a 
opção privilegiada.»
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Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de garantir a coerência com 
outros programas de financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado em conformidade com 
o disposto no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX do Parlamento Europeu e do 
Conselho de […] relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento anual 
da União, e o Regulamento Delegado (UE) 
n.º X/X da Comissão de […] que altera as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro.

(5) A fim de garantir a coerência com 
outros programas de financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser executado em conformidade com 
o disposto no Regulamento (UE) 
n.º XX/XX do Parlamento Europeu e do 
Conselho de […] relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento anual 
da União, e o Regulamento Delegado (UE) 
n.º X/X da Comissão de […] que altera as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro tendo em devida conta, no 
entanto, a natureza específica das 
atividades de investigação e de inovação.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve ser assegurada uma abordagem 
integrada que reúna as atividades 
abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação, o Programa para a 
Competitividade e a Inovação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
com vista a facilitar a participação, criar 
um conjunto mais coerente de instrumentos 
e aumentar o impacto científico e 
económico, evitando simultaneamente a 
duplicação e a fragmentação. Devem ser 
aplicáveis regras comuns para assegurar
um quadro coerente que possa facilitar a 
participação nos programas que beneficiam 
de uma contribuição financeira da UE 
proveniente do orçamento do Programa-
Quadro Horizonte 2020, incluindo a 

(6) Deve ser assegurada uma abordagem 
integrada que reúna as atividades 
abrangidas pelo Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação, o Programa para a 
Competitividade e a Inovação e o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
com vista a facilitar a participação, criar 
um conjunto mais coerente de instrumentos 
e aumentar o impacto científico e 
económico, evitando simultaneamente a 
duplicação e a fragmentação. Devem ser 
aplicáveis regras comuns para assegurar 
um quadro coerente que possa facilitar a 
participação nos programas que beneficiam 
de uma contribuição financeira da UE 
proveniente do orçamento do Programa-
Quadro Horizonte 2020, incluindo a 
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participação em programas geridos pelo 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, empresas comuns ou quaisquer 
outras estruturas ao abrigo do artigo 187.° 
do TFUE ou a participação em programas 
empreendidos pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 185.° do TFUE. Contudo, 
a flexibilidade para a adoção de regras 
específicas deveria ser assegurada quando 
justificado pelas necessidades específicas 
das respetivas ações e com o 
consentimento da Comissão.

participação em programas geridos pelo 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, empresas comuns ou quaisquer 
outras estruturas ao abrigo do artigo 187.° 
do TFUE ou a participação em programas 
empreendidos pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 185.° do TFUE.

Or. en

Justificação

Para manter um único conjunto de regras comuns, este regulamento deve definir regras 
específicas para as ações e programas mencionados, permitindo, contudo, flexibilidade em 
áreas definidas no regulamento.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados. A 
assistência financeira da União pode ser 
concedida de diferentes formas.

(9) As presentes Regras de Participação e 
Difusão devem proporcionar um quadro 
coerente, abrangente e transparente com 
vista a assegurar a máxima eficiência 
possível na execução, tendo em conta a 
necessidade de um acesso fácil de todos os 
participantes, nomeadamente as PME, 
mediante procedimentos simplificados.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) A assistência financeira da União 
Europeia poderia ser prestada de 
diferentes formas, escolhendo-se a medida 
mais apropriada que apoie os objetivos do 
Horizonte 2020 e que satisfaça as 
necessidades específicas dos beneficiários.

Or. en

Justificação

Acrescentou-se mais um considerando para sublinhar que o principal critério para a escolha 
entre diferentes formas de financiamento deve ser a adequação da medida ao objetivo 
específico.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Dada a natureza e as necessidades 
específicas dos diferentes participantes da 
comunidade de investigação, as regras de 
participação devem estabelecer uma nova 
redução da combinação de taxas de 
financiamento e métodos para definir os 
custos indiretos, mantendo, ao mesmo 
tempo, a atual diferenciação entre 
universidades/centros de investigação, 
indústria, organizações sem fins 
lucrativos e PME, tal como claramente 
enunciado no n.º 17 da Resolução do 
Parlamento Europeu, de 11 de novembro 
de 2010, sobre a simplificação da 
execução dos programas-quadro de 
investigação1.
_____________
1 JO C 74 E de 13.3.2012, p. 34.

Or. en
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Justificação

Para prevenir uma simplificação excessiva do HORIZONTE 2020, que não considera sequer 
as diferenças mais básicas entre as partes interessadas podendo, por isso, desencadear 
efeitos indesejados, como a participação reduzida de certas partes interessadas que estão 
atualmente em desvantagem, o Parlamento deve recordar o n.º 17 do relatório Carvalho, que 
apelava claramente a um sistema simplificado que deveria manter a atual (e bem justificada) 
diferenciação entre as partes interessadas.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) Estas regras de participação e 
difusão deveriam ter em conta também as 
necessidades específicas de financiamento 
das PME e das pequenas empresas de 
média capitalização para libertar o seu 
potencial máximo de investigação e 
inovação, tendo em devida conta as 
especificidades dos diferentes tipos de 
PME e dos diferentes setores. As regras 
de participação deveriam facilitar, de 
forma correta, a abreviação do período de 
concessão de subvenções para um 
máximo de seis meses. 

Or. en

Justificação

Referência aos n.ºs 38 e 39 do relatório Carvalho.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 

(12) É adequado estabelecer os termos e as 
condições para a concessão de 
financiamento da União a participantes em 
ações no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. A fim de reduzir a 
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complexidade das atuais regras de 
financiamento e permitir uma maior 
flexibilidade na execução dos projetos, 
deve ser adotado um sistema simplificado 
de reembolso dos custos com um maior 
recurso a montantes fixos, taxas fixas e 
tabelas de custos unitários. Para fins de 
simplificação, deve ser aplicada uma taxa 
única de reembolso a cada tipo de ação 
sem qualquer diferenciação em função do 
tipo de participante.

complexidade das atuais regras de 
financiamento, deve ser adotado um 
sistema simplificado de reembolso dos 
custos com um maior recurso a montantes 
fixos, taxas fixas e tabelas de custos 
unitários.

Or. en

Justificação

Para os participantes, uma maior flexibilidade durante a execução do projeto não leva a uma 
redução da complexidade, antes pelo contrário. Uma taxa de financiamento única não 
considera as necessidades específicas de certos participantes e é pouco atraente para os 
participantes que realizam atividades de investigação no âmbito de um projeto de inovação. 
É pouco provável que os parceiros de investigação sejam financiados por outros 
participantes. Este regime impediria também os consórcios de projetos e atrasaria 
significativamente o processo de candidatura.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os desafios específicos na área da 
investigação e da inovação devem ser 
abordados com novas formas de 
financiamento como prémios, contratos 
pré-comerciais e contratos públicos para 
soluções inovadoras que necessitam da 
definição de regras específicas.

(13) Os desafios específicos na área da 
investigação e da inovação devem ser 
abordados com novas formas de
financiamento como prémios, contratos 
pré-comerciais e contratos públicos para 
soluções inovadoras, bem como através de 
tipos específicos de organismos de 
financiamento, como as iniciativas de 
programação existentes e recentemente 
previstas com base nos artigos 185.º e 
187.º do TFUE e no artigo [55.º] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro]. Estas novas 
formas de financiamento e estes 
diferentes tipos de organismos de 
financiamento necessitam da definição de 
regras específicas que deverão ser 
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estabelecidas no presente Regulamento.

Or. en

Justificação

Para reforçar a ideia de um conjunto único de regras, introduziu-se um novo título, 
«disposições específicas», no âmbito das regras de participação, que deve abranger tipos 
específicos de organismos de financiamento, bem como novas formas de financiamento 
disponíveis.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) É correto utilizar diferentes formas 
de financiamento e, se necessário, 
combinar diferentes tipos de organismos 
de financiamento. Os instrumentos 
financeiros, em particular, deveriam ser 
utilizados de forma complementar em 
casos em que ajudassem a incentivar 
ainda mais o investimento privado na 
investigação e na inovação, incluindo 
investimentos de capital de risco para 
empresas inovadoras, nomeadamente 
PME, em que os resultados procurados 
não pudessem ser efetivamente 
alcançados através de subvenções e em 
que as atividades consistissem 
principalmente em atividades próximas do 
mercado.

Or. en

Justificação

Os instrumentos financeiros têm como objetivo desencadear e facilitar o investimento privado 
na inovação, assim como criar uma ponte sobre o «vale da morte» numa fase pré-comercial. 
Poderia reforçar-se e sublinhar-se uma combinação com atividades próximas do mercado 
nas regras de participação, inclusive através de um artigo dedicado ao tema nas «disposições 
específicas», que estabelecesse as condições gerais para a utilização de instrumentos 
financeiros.
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Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve ser concedido 
no respeito das regras em matéria de 
auxílios estatais a fim de assegurar a 
eficácia das despesas públicas e prevenir 
distorções do mercado tais como a 
exclusão de financiamento privado, a 
criação de estruturas de mercado ineficazes 
ou a preservação de empresas ineficientes.

(14) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve ser concebido 
de modo a assegurar a eficácia das 
despesas públicas e prevenir distorções do 
mercado tais como a exclusão de 
financiamento privado, a criação de 
estruturas de mercado ineficazes ou a 
preservação de empresas ineficientes.

Or. en

Justificação

Dado que o enquadramento dos auxílios estatais é dirigido apenas aos Estados-Membros e 
não é aplicável ao financiamento da União Europeia nas áreas da investigação e da 
inovação, a referência deveria ser eliminada, para evitar mal-entendidos. O objetivo geral de 
impedir distorções do mercado deveria, não obstante, ser mencionado.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os interesses financeiros da União 
devem ser salvaguardados através de 
medidas proporcionadas aplicadas ao longo 
do ciclo das despesas.

(15) Os interesses financeiros da União 
devem ser salvaguardados através de 
medidas proporcionadas aplicadas ao longo 
do ciclo das despesas assegurando um 
equilíbrio adequado entre a confiança e o 
controlo.

Or. en

Justificação

Referência em consonância com o n.º 11 do relatório Carvalho e com o Regulamento relativo 
ao HORIZONTE 2020.
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Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico europeu.

(19) Devem ser estabelecidas regras 
aplicáveis à exploração e difusão dos 
resultados com vista a assegurar que os 
participantes procedam à proteção, 
exploração e difusão dos resultados 
conforme adequado, em especial a 
possibilidade de condições de exploração 
adicionais no interesse estratégico europeu.
É necessário acentuar a importância da 
utilização e difusão o mais alargada 
possível do conhecimento gerado pelas 
atividades apoiadas até à exploração 
comercial desse conhecimento.

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 1– n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os organismos de financiamento 
podem estabelecer regras que não 
observem as estabelecidas no presente 
regulamento ou no Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro] se tal 
estiver previsto no ato de base ou se, sob 
reserva do consentimento da Comissão, as 
suas necessidades específicas de 
funcionamento o exigirem.

3. O EIT pode estabelecer regras que não 
observem as estabelecidas no presente 
regulamento ou no Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Regulamento Financeiro] se tal 
estiver previsto no ato de base ou se, sob 
reserva do consentimento da Comissão, as 
suas necessidades específicas de 
funcionamento o exigirem, nomeadamente 
no que diz respeito à propriedade, aos 
direitos de acesso, à exploração e à 
difusão dos resultados.

Or. en
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Justificação

Permitir que qualquer organismo de financiamento estabeleça as suas regras específicas 
contradiz a ideia de introduzir um único conjunto de regras como um pilar essencial da 
simplificação. Os limites e o âmbito da derrogação devem ser definidos em artigos 
específicos subordinados às «disposições específicas», por forma a atingir-se um equilíbrio 
entre uma flexibilidade adequada e a fiabilidade e a coerência necessárias ao conjunto de 
regras. Esta questão é fundamental, dado que a Comissão irá delegar as tarefas de execução 
orçamental a esses organismos de financiamento.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Entidade afiliada», qualquer entidade 
jurídica dependente, direta ou 
indiretamente, do controlo de um 
participante, ou do mesmo controlo, direto 
ou indireto, que o participante, ou que 
controle, direta ou indiretamente, um 
participante;

(2) «Entidade afiliada», qualquer entidade 
jurídica dependente, direta ou 
indiretamente, do controlo de um 
participante, ou do mesmo controlo, direto 
ou indireto, que o participante, ou que 
controle, direta ou indiretamente, um 
participante; O controlo pode assumir 
qualquer uma das formas definidas no 
artigo 7.º, n.º 2;

Or. en

Justificação

A referência à definição de «controlo» deveria figurar aqui em vez de estar oculta no n.º 2 do 
artigo 2.º.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 

(4) «Conhecimentos preexistentes», 
quaisquer dados, know-how e/ou 
informações, independentemente da sua 
forma ou natureza, bem como quaisquer 
direitos, como os direitos de propriedade 
intelectual, que são: i) detidos pelos 
participantes antes da respetiva adesão à 
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ação e ii) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

ação, ii) gerados fora do âmbito da ação e 
nela introduzidos pelo participante 
proprietário, iii) necessários para 
desempenhar a ação indireta ou para 
utilizar os resultados da ação indireta, e 
iv) identificados pelos participantes 
conforme estabelecido no artigo 42.º;

Or. en

Justificação

O critério ii) provou ser útil no Sétimo Programa-Quadro. O critério relativo à necessidade 
também deveria ser aplicável e claramente enunciado.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Atividades próximas do mercado», 
a aquisição, combinação, conceção e 
utilização de conhecimentos e técnicas 
científicas, tecnológicas, comerciais e 
outras relevantes já existentes para efeitos 
de elaboração de planos e dispositivos ou 
a conceção de produtos, processos ou 
serviços novos, alterados ou melhorados. 
Podem incluir atividades como 
prototipagem, produção experimental, 
ensaio, demonstração, ações-piloto e 
replicação no mercado;

Or. en

Justificação

Dada a necessidade de definir aqui uma diferença no financiamento, essa diferença deveria 
basear-se numa definição coerente inspirada num conceito reconhecido de distinção das 
atividades de investigação das atividades próximas do mercado. A definição de 
«desenvolvimento experimental» estabelecida no atual «Enquadramento Comunitário dos 
Auxílios Estatais à Investigação e Desenvolvimento e à Inovação» (2006/C 323/01) parece 
ser a mais adequada.
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Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Difusão», a divulgação pública dos 
resultados por qualquer meio adequado 
(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), incluindo a
publicação em qualquer suporte;

(7) «Difusão», a divulgação pública dos 
resultados por qualquer meio adequado 
(com exceção do resultante da proteção ou 
exploração dos resultados), nomeadamente
através de publicações que descrevam, 
analisem e interpretem as investigações 
em qualquer suporte;

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Explorar/exploração», a utilização 
direta ou indireta dos resultados noutras 
atividades de investigação para além das 
abrangidas pela ação indireta em causa 
ou para desenvolver, criar e comercializar 
um produto ou processo, ou ainda para 
criar e prestar um serviço;

Or. en

Justificação

Importa acrescentar uma definição de «explorar» para clarificar todos os tipos de utilização 
interna ou externa dos resultados abrangidos pela «exploração» (incluindo investigação 
interna, investigação por terceiros, utilização própria).

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) «Condições equitativas e razoáveis», 
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termos financeiros que tenham em conta 
as circunstâncias específicas do pedido de 
acesso, por exemplo, o valor real ou 
potencial dos novos conhecimentos ou dos 
conhecimentos preexistentes aos quais é 
solicitado o acesso e/ou o âmbito, a 
duração ou outras características da 
utilização prevista;

Or. en

Justificação

A definição das «condições equitativas e razoáveis» no convite à apresentação de propostas é 
importante porque o termo é frequentemente utilizado ao longo do Regulamento. Deverá 
manifestar uma maior tendência no sentido de termos financeiros mensuráveis do que no 
Sétimo Programa-Quadro.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Organismo de financiamento», um 
organismo ou uma autoridade que não a 
Comissão, ao qual a Comissão confiou 
tarefas de execução orçamental em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Programa-Quadro Horizonte 
2020];

(8) «Organismo de financiamento», um 
organismo ou uma autoridade que não a 
Comissão, tal como mencionado no artigo
[55.º, n.º 1, alínea b)], do Regulamento
(UE) n.º XX/XX [Regulamento 
Financeiro] ao qual a Comissão confiou 
tarefas de execução orçamental;

Or. en

Justificação

Devem evitar-se referências a referências por motivos de clareza jurídica.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Ação de cofinanciamento de (12) «Ação de cofinanciamento de 
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programa», uma ação financiada com uma 
subvenção cujo principal objetivo é 
suplementar programas ou convites à 
apresentação de propostas financiados por 
entidades que não são organismos da 
União e que gerem programas de 
investigação e inovação;

programa», uma ação financiada com uma 
subvenção cujo principal objetivo é 
suplementar programas ou convites à 
apresentação de propostas financiados por 
entidades que não são organismos da 
União e que gerem programas de 
investigação e inovação. As ações podem 
também incluir atividades 
complementares de ligação em rede e 
coordenação entre programas em 
diferentes países;

Or. en

Justificação

Aditamento Retirado do artigo 2.º, n.º 5.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos e informações, 
independentemente da sua forma e 
natureza, que possam ou não ser 
protegidos, que sejam gerados pela ação, 
bem como os respetivos direitos conexos, 
incluindo direitos de propriedade 
intelectual;

(15) «Resultados», quaisquer dados, 
conhecimentos, informações, objetos e 
outros resultados tangíveis, 
independentemente da sua forma ou 
natureza, quer sejam ou não passíveis de 
proteção, que são gerados no âmbito da 
ação, bem como quaisquer direitos 
associados, incluindo os direitos de 
propriedade intelectual. As publicações 
que descrevam, interpretem ou analisem 
dados, conhecimentos ou informações 
geradas enquanto resultado direto do 
financiamento do Horizonte 2020 não 
constituem resultados;

Or. en

Justificação

Devem acrescentar-se os resultados tangíveis de modo a evitar insegurança jurídica. Devem 
igualmente acrescentar-se exemplos de direitos de propriedade intelectual úteis a título 
ilustrativo. A definição dos resultados deve explicitar que os resultados não incluem 
publicações de investigação às quais será garantido acesso aberto.
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Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

(17) «Plano de trabalho», um documento 
semelhante ao programa de trabalho da 
Comissão adotado por organismos de 
financiamento aos quais foi confiada 
parte da execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 em conformidade com o 
estabelecido no artigo 9.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [Programa-
Quadro Horizonte 2020].

Suprimido

(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto. A sua aprovação implicará 
mudanças em todo o texto.)

Or. en

Justificação

Por motivos de simplificação, clareza e acessibilidade, «plano de trabalho», como é utilizado 
num plano de trabalho anual elaborado por um organismo de financiamento, deve ser 
designado «programa de trabalho» e deve ser adotado pela Comissão do mesmo modo que o 
programa de trabalho do Conselho Europeu de Investigação, tal como definido no artigo 5.º, 
n.º 3 do Programa Específico do Horizonte 2020.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «garantido por um Estado-
Membro», a viabilidade financeira de 
uma entidade jurídica participante é 
garantida pelo compromisso de um 
Estado-Membro.

Or. en
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Justificação

Uma definição deste estatuto parece importante para evitar confusões, tal como no início do 
Sétimo Programa-Quadro.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do estabelecido no n.º 1, 
ponto 2, o controlo pode assumir qualquer 
uma das formas definidas no artigo 7.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Referência transferida para o artigo 2.º, n.º 1, ponto 2.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5.  Para efeitos do disposto no n.º 1, ponto 
12, as ações podem também incluir 
atividades complementares de ligação em 
rede e coordenação entre programas em 
diferentes países.

Suprimido

Or. en

Justificação

Referência transferida para o artigo 2.º, n.º 1, ponto 12.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva das condições estabelecidas Sob reserva das condições estabelecidas 
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nos acordos, decisões ou contratos de 
execução, os dados, conhecimentos e 
informações comunicados como 
confidenciais no âmbito de uma ação 
devem ser mantidos confidenciais, 
tomando em devida consideração as regras 
em matéria de proteção de informações
classificadas.

nos acordos, decisões ou contratos de 
execução, os dados, conhecimentos e 
informações comunicados como 
confidenciais no âmbito de uma ação 
devem ser mantidos confidenciais pelas 
instituições e pelos organismos da União 
Europeia, bem como pelos participantes 
na ação, tomando em devida consideração 
as regras em matéria de proteção de 
informações classificadas.

Or. en

Justificação

O artigo 3.º deve definir claramente por quem a informação tem de ser mantida confidencial 
(pelas instituições e pelos organismos da União Europeia e pelos participantes na ação).

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º e 
quando tal lhe for solicitado, a Comissão 
põe à disposição das instituições e 
organismos da UE e de qualquer Estado-
Membro ou Estado associado todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União, 
desde que sejam satisfeitas as duas 
condições seguintes:

Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º e 
quando tal lhe for solicitado, a Comissão 
põe à disposição das instituições e 
organismos da UE e de qualquer Estado-
Membro ou Estado associado todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados gerados por um participante 
numa ação que tenha beneficiado de 
financiamento da União, desde que sejam 
satisfeitas as duas condições seguintes:

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em ações no âmbito da atividade
«Sociedades Seguras» do objetivo 

Em ações no âmbito do objetivo específico
«Sociedades Seguras – Proteger a 
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específico «Sociedades Inclusivas, 
Inovadoras e Seguras», a Comissão pode 
colocar à disposição das instituições e 
organismos da UE ou das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros todas as 
informações úteis na sua posse relativas 
aos resultados de um participante que tenha 
beneficiado de financiamento da União.

liberdade e a segurança da Europa e dos 
seus cidadãos», a Comissão pode colocar à 
disposição das instituições e organismos da 
UE ou das autoridades nacionais dos 
Estados-Membros todas as informações 
úteis na sua posse relativas aos resultados 
de um participante que tenha beneficiado 
de financiamento da União.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de trabalho relevante pode 
restringir, na totalidade ou em parte, a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de entidades jurídicas 
estabelecidas em países terceiros, quando 
as condições da participação de entidades 
jurídicas dos Estados-Membros nos 
programas de investigação e inovação do 
país terceiro são consideradas prejudiciais 
para os interesses da União.

2. O programa de trabalho relevante pode 
restringir, na totalidade ou em parte, a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de entidades jurídicas 
estabelecidas em países terceiros, quando 
as condições da participação de entidades 
jurídicas dos Estados-Membros, ou das 
suas entidades afiliadas locais, nos 
programas de investigação e inovação do 
país terceiro são consideradas prejudiciais 
para os interesses da União.

Or. en

Justificação

O acesso recíproco a programas de países terceiros deveria ser encorajado também para os 
laboratórios de I&D das empresas multinacionais europeias.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 

3. Em derrogação ao n.º 1, no caso de 
ações de investigação de fronteira do 
Conselho Europeu de Investigação, do 
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instrumento em favor das PME, das ações 
de cofinanciamento de programa e em 
casos justificados previstos no programa 
de trabalho ou plano de trabalho, a 
condição mínima é a participação de uma 
entidade jurídica estabelecida num Estado-
Membro ou Estado associado.

instrumento em favor das PME e das ações 
de cofinanciamento de programa, a 
condição mínima é a participação de uma 
entidade jurídica estabelecida num Estado-
Membro ou Estado associado, dado que a 
entidade jurídica pode concorrer além-
fronteiras e aborda os desafios societais 
de uma dimensão europeia.

Or. en

Justificação

As condições da aplicação da regra do participante único devem ser enunciadas claramente 
no texto do regulamento.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação ao estabelecido no n.º 1, 
no caso de ações de coordenação e de 
apoio e de ações de formação e 
mobilidade, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica.

4. Em derrogação ao estabelecido no n.º 1, 
no caso de ações de coordenação e de 
apoio e de ações de formação e 
mobilidade, a condição mínima é a 
participação de uma entidade jurídica, 
dado que a entidade jurídica pode 
concorrer além-fronteiras e aborda os 
desafios societais de uma dimensão 
europeia.

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um convite à apresentação de propostas 
não deve restringir preliminarmente o 
número de ações a financiar ao abrigo 
desse convite a apenas uma ação.
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Or. en

Justificação

Para manter um elemento de competitividade no processo de convite, a restrição comum de 
que «apenas um projeto deverá ser financiado no âmbito de cada tema» deverá ser abolida. 
Caso contrário, consoante o nível de especificação e de pormenor do convite, esta restrição 
poderá comprometer o critério de excelência.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando adequado, as propostas devem 
incluir um projeto de plano de exploração e 
difusão dos resultados.

1. As propostas devem incluir um projeto 
de plano de exploração e difusão dos 
resultados, desde que tal esteja explícito 
no convite à apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de financiamento de 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas devem incluir, 
conforme adequado, informações sobre as 
medidas de autorização e controlo que 
serão adotadas pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros, bem 
como informações pormenorizadas sobre 
as aprovações éticas que serão 
apresentadas. No que diz respeito à 
derivação de células estaminais
embrionárias humanas, as instituições, 
organizações e investigadores estão 
sujeitos a autorização e controlo rigorosos, 
de acordo com o estabelecido no quadro 
jurídico dos Estados-Membros em causa.

2. Os pedidos de financiamento de 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas devem incluir
informações sobre as medidas de 
autorização e controlo que serão adotadas 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, bem como informações 
pormenorizadas sobre as aprovações éticas 
que serão apresentadas. No que diz respeito 
à derivação de células estaminais 
embrionárias humanas, as instituições, 
organizações e investigadores estão 
sujeitos a autorização e controlo rigorosos, 
de acordo com o estabelecido no quadro 
jurídico dos Estados-Membros em causa.
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Or. en

Justificação

Esta redação é contraditória. Todos os pedidos de financiamento de investigação sobre 
células estaminais embrionárias humanas devem incluir informações sobre as medidas de 
autorização e controlo.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As propostas que contrariem princípios 
éticos ou legislação aplicável, ou que não 
satisfaçam as condições estabelecidas na 
Decisão n.º XX/XX/UE [Programa 
Específico], no programa de trabalho, no 
plano de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas podem ser 
excluídas dos processos de avaliação, 
seleção e atribuição em qualquer 
momento.

3. As propostas que contrariem princípios 
éticos ou legislação aplicável, ou que não 
satisfaçam as condições estabelecidas na 
Decisão n.º XX/XX/UE [Programa 
Específico], no programa de trabalho, no 
plano de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas devem ser 
excluídas dos processos de avaliação, 
seleção e atribuição.

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve elaborar um guia 
do processo de seleção que explique a 
aplicação dos critérios de atribuição e 
especifique as implicações das 
ponderações e limiares específicos do 
processo de seleção. Esse guia deve ser 
publicado paralelamente ao primeiro 
programa de trabalho.

Or. en
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Justificação

A Comissão deve prestar toda a assistência necessária para tornar o Horizonte 2020 mais 
acessível e para aumentar a taxa de sucesso das propostas. Um guia claro para o processo 
de seleção seria muito valorizado pela comunidade de partes interessadas e facilitaria o 
acesso aos novos candidatos e aos candidatos inexperientes.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, verifica 
antecipadamente a capacidade financeira 
apenas no que diz respeito ao coordenador 
quando o financiamento solicitado à União 
para a ação em causa é igual ou superior a 
500 000 euros, salvo se, com base nas 
informações disponíveis, houver motivos 
para duvidar da capacidade financeira do 
coordenador ou de outros participantes.

5. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, verifica 
antecipadamente a capacidade financeira 
apenas no que diz respeito ao coordenador 
quando o financiamento solicitado à União 
para a ação em causa é igual ou superior a 
500 000 euros, salvo se, com base nas 
informações disponíveis, houver motivos 
para duvidar da capacidade financeira do 
coordenador ou de outros participantes. A 
Comissão deve fornecer uma ferramenta 
eletrónica simples e acessível aos 
candidatos para que estes possam 
verificar a sua viabilidade financeira.

Or. en

Justificação

Esclarecimento necessário para o método de verificação.

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, providencia um 
procedimento de avaliação de recurso aos 
proponentes que considerem que a 
avaliação da sua proposta não foi efetuada 
em conformidade com os procedimentos 

1. A Comissão, ou o organismo de 
financiamento relevante, providencia um 
procedimento de avaliação de recurso aos 
proponentes que considerem que a 
avaliação da sua proposta não foi efetuada 
em conformidade com os procedimentos 
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estabelecidos nas presentes regras, no 
programa de trabalho ou plano de trabalho 
ou no convite à apresentação de propostas 
relevante.

estabelecidos nas presentes regras, no 
programa de trabalho ou plano de trabalho,
no convite à apresentação de propostas 
relevante ou no guia do processo de 
seleção da Comissão.

Or. en

(Ver o texto do artigo 14.º, n.º 3, alínea a).)

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n .º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve, em cooperação 
estreita com os Estados-Membros, 
estabelecer um modelo de convenção de 
subvenção em conformidade com o 
presente regulamento, tendo em conta as 
características do regime de 
financiamento em causa. Caso se 
verifique ser necessário alterar 
significativamente o modelo de convenção 
de subvenção, a Comissão deve proceder, 
em estreita cooperação com os Estados-
Membros, à correspondente revisão. 

Or. en

Justificação

Nos termos do Sétimo Programa-Quadro, competia à Comissão elaborar um modelo de 
convenção de subvenção (Artigo 19.º, n.º 8, do convite à apresentação de propostas). Este 
também deveria estar previsto no H2020 para limitar o âmbito da derrogação ao conjunto 
único de regras que, de outro modo, se aplica apenas a DG individuais e a organismos de 
financiamento.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A convenção de subvenção estabelece os 2. A convenção de subvenção estabelece os 
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direitos e as obrigações dos participantes, 
da Comissão e dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação.

direitos e as obrigações dos participantes, 
da Comissão e dos organismos de 
financiamento relevantes. Estabelece 
também os direitos e obrigações das 
entidades jurídicas que se tornem 
participantes durante a execução da ação. 
Deve se conforme ao presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve assegurar que a convenção de subvenção tenha em absoluta 
consideração o presente regulamento e que nela não sejam integradas novas interpretações.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A convenção de subvenção pode 
estabelecer direitos e obrigações dos 
participantes em matéria de direitos de 
acesso, exploração e difusão para além dos 
estabelecidos no presente regulamento.

3. A convenção de subvenção pode 
estabelecer direitos e obrigações dos 
participantes em matéria de direitos de 
acesso, exploração e difusão para além dos 
estabelecidos no presente regulamento.
Compete à Comissão assegurar os direitos 
e as obrigações adicionais a aplicar a 
todas as ações financiadas ao abrigo do 
Horizonte 2020 de modo coerente e 
consistente.

Or. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, a Comissão, em 
conformidade com o disposto no artigo X 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro], ou o organismo 

Quando adequado e necessário para uma 
abordagem racional à ação financiada, a 
Comissão, em conformidade com o 
disposto no artigo X do Regulamento (UE) 
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de financiamento relevante pode adotar 
decisões de subvenção em lugar de 
celebrar convenções de subvenção. As 
disposições do presente regulamento 
referentes a convenções de subvenção são 
aplicáveis mutatis mutandis.

n.º XX/2012 [Regulamento Financeiro], ou 
o organismo de financiamento relevante 
pode adotar decisões de subvenção em 
lugar de celebrar convenções de 
subvenção. As disposições do presente 
regulamento referentes a convenções de 
subvenção são aplicáveis mutatis mutandis.

Or. en

Justificação

As condições para a utilização de decisões de subvenção devem ser definidas de forma mais 
precisa.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 17 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Período de concessão de subvenções

A Comissão ou o organismo de 
financiamento competente devem 
assegurar que o período decorrente entre 
o prazo de apresentação de propostas, tal 
como definido nos convites à 
apresentação de propostas, e a assinatura 
da convenção de subvenção ou, se for o 
caso, a decisão de subvenção, seja 
abreviado para um período máximo de 
seis meses. Em casos excecionais, esse 
período pode ser prorrogado por um mês.

Or. en

(Ref. texto do relatório Carvalho, n.ºs 38-39.)

Justificação

Este é o fator mais crucial para melhorar a participação da indústria no H2020, em 
comparação com o Sétimo Programa-Quadro. O período de concessão de subvenções no 
Sétimo Programa-Quadro tem sido, em média, de 350 dias.  A DG INFSO da Comissão 
conseguiu uma média de 270 dias. O objetivo da Comissão de reduzir o período médio de 
concessão de subvenções para 100 dias não é satisfatório, dado que a DG INFSO já atinge 
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esta média hoje em dia e o facto de não terem sido feitas propostas no projeto de 
regulamento.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A Comissão ou o organismo de 
financiamento relevante pode estabelecer 
um sistema eletrónico seguro para o 
intercâmbio de informações com os 
participantes. Qualquer documento 
apresentado por meio do referido sistema, 
incluindo convenções de subvenção, é 
considerado como sendo o original do 
documento quando são utilizadas a 
identificação e a senha pessoal de 
utilizador do representante do participante. 
Essa identificação constitui a assinatura do 
documento em causa.

A Comissão deve estabelecer um sistema 
eletrónico seguro para o intercâmbio de 
informações com os participantes. 
Qualquer documento apresentado por meio 
do referido sistema, incluindo convenções 
de subvenção, é considerado como sendo o 
original do documento quando são 
utilizadas a identificação e a senha pessoal 
de utilizador do representante do 
participante. Essa identificação constitui a 
assinatura do documento em causa.

Or. en

Justificação

Para efeitos de simplificação, num cenário ideal deveria existir apenas um único sistema 
eletrónico e portal dos participantes.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 19 n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 

2. Os participantes não devem assumir 
compromissos que sejam incompatíveis 
com a convenção de subvenção. Caso um 
participante não cumpra as suas obrigações 
em matéria de execução técnica da ação, os 
outros participantes devem cumprir as 
obrigações sem qualquer financiamento 
adicional da União, a menos que a 
Comissão ou o organismo de 
financiamento os liberte expressamente 
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dessa obrigação. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se à 
sua própria dívida, sem prejuízo das 
disposições relativas ao Fundo. Os 
participantes asseguram que a Comissão ou 
o organismo de financiamento seja 
informado de qualquer ocorrência 
suscetível de afetar a execução da ação ou 
os interesses da União.

dessa obrigação. O financiamento 
concedido ou reservado para a parte 
inadimplente deve ser disponibilizado aos 
restantes parceiros para cobrir os custos 
em que incorram aquando da realização 
do trabalho inicialmente atribuído à parte 
inadimplente. O financiamento deve ser 
mobilizado para o coordenador aquando 
do início previsto da ação que cabia à 
parte inadimplente. A responsabilidade 
financeira de cada participante limita-se à 
sua própria dívida, sem prejuízo das 
disposições relativas ao Fundo. Os 
participantes asseguram que a Comissão ou 
o organismo de financiamento seja 
informado de qualquer ocorrência 
suscetível de afetar a execução da ação ou 
os interesses da União em tempo útil.

Or. en

Justificação

Caso um participante não cumpra as suas obrigações, a execução da ação no seu todo deve, 
se possível, continuar e o financiamento concedido ou reservado para a parte inadimplente 
deve ser disponibilizado aos restantes parceiros de modo a cobrir os seus custos.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros de um consórcio que 
desejem participar numa ação devem 
designar um membro entre si para atuar 
como coordenador e que é identificado na 
convenção de subvenção.

1. Os membros de um consórcio que 
desejem participar numa ação devem 
designar um membro entre si para atuar 
como coordenador e que é identificado na 
convenção de subvenção. O coordenador 
deve ser o principal ponto de contacto 
entre os membros do consórcio,
representar o consórcio nas relações com 
a Comissão ou com o organismo de 
financiamento competente e vigiar o 
cumprimento, pelos membros do 
consórcio, das suas obrigações de acordo 
com a convenção de subvenção. 
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Or. en

Justificação

O papel do coordenador e as suas tarefas devem ser descritos com mais precisão.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros de um consórcio que 
participa numa ação devem celebrar um 
acordo interno (acordo de consórcio), 
exceto em casos devidamente justificados 
previstos no programa de trabalho, no 
plano de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas.

2. Os membros de um consórcio que 
participa numa ação devem celebrar um 
acordo interno que estabeleça os direitos e 
as obrigações dos membros do consórcio
(acordo de consórcio).

Or. en

Justificação

O principal objetivo do acordo de consórcio (direitos e obrigações dos membros do 
consórcio) deve ser definido no texto. A experiência de programas-quadro passados tem 
demonstrado que a existência de um acordo de consórcio preliminar facilita a execução de 
um projeto, razão pela qual deve ser considerado um procedimento normalizado.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O acordo de consórcio pode 
estipular, inter alia:
a) a organização interna do consórcio;
b) a distribuição do financiamento da 
União;
c) regras sobre direitos de difusão, 
utilização e acesso, para além dos 
incluídos no Título III, Capítulo I e das 
disposições da convenção de subvenção;
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d) a resolução de litígios internos, 
incluindo casos de abuso de poder;
e) as disposições em matéria de 
responsabilidade, indemnização e 
confidencialidade entre participantes.
Os membros do consórcio podem tomar 
todas as medidas que considerem 
adequadas no âmbito do mesmo, desde 
que essas medidas não entrem em conflito 
com a convenção de subvenção ou com o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

No seguimento da presente experiência com acordos de consórcio, será aconselhável 
especificar o conteúdo mínimo de um acordo de consórcio.

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O consórcio pode propor a adesão ou 
eliminação de um participante em 
conformidade com as correspondentes 
disposições da convenção de subvenção, 
desde que essa alteração esteja em 
conformidade com as condições de 
participação, não afete negativamente a 
execução da ação e não seja contrária ao 
princípio da igualdade de tratamento.

3. O consórcio pode propor a adesão ou 
eliminação de um participante ou alterar o 
coordenador em conformidade com as 
correspondentes disposições da convenção 
de subvenção, desde que essa alteração 
esteja em conformidade com as regras de 
participação, não afete negativamente a 
execução da ação e não seja contrária ao 
princípio da igualdade de tratamento.

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

As subvenções podem assumir qualquer As subvenções podem assumir qualquer 
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uma das formas previstas no artigo [116.º] 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro].

uma das formas previstas no artigo [116.º] 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Regulamento Financeiro], tendo em conta 
os objetivos da ação.

Or. en

Justificação

Estas regras devem destacar os objetivos da ação como o principal critério a ter em conta 
aquando da escolha da forma de financiamento.

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É aplicada uma taxa única de
reembolso dos custos elegíveis por ação a 
todas as atividades nela financiadas. A 
taxa máxima é fixada no programa de 
trabalho ou no plano de trabalho.

3. O reembolso dos custos elegíveis deve 
basear-se nas seguintes taxas fixas por 
tipo de atividade e por tipo de 
participante, consoante o método de 
cálculo dos custos escolhido pelo 
participante:

Or. en

(Inserir nova tabela após a presente alteração. Cf. alteração 54)

Justificação

Em consequência da reintrodução da opção de reembolso com base nos custos totais, o 
ajuste das taxas de reembolso propostas é considerado crucial para cumprir o princípio do 
cofinanciamento e prevenir um aumento substancial dos custos da União Europeia por 
projeto. Em vez de uma taxa única de reembolso, deve usar-se um conjunto reduzido de taxas 
de reembolso tendo em consideração o método de cálculo dos custos e o tipo de participante, 
com base nas condições especificadas na presente tabela.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – quadro (novo)

Texto da Comissão
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Alteração

Tipo de atividade
Método de 

cálculo 
Tipo de 

participante
dos custos Universidade/OI

T/Outra
PME Indústria

Investigação e 
custos diretos + 

taxa fixa 100 % + 20 % 100 % + 20 % 70 % + 20 %

Desenvolvimento custos totais 70 % 70 % 50 %
Próxima do 

mercado
custos diretos + 

taxa fixa 100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

custos totais 70 % 50 % 35 %

Or. en

(Ver alteração 53)

Justificação

Em consequência da reintrodução da opção de reembolso com base nos custos totais, o 
ajuste das taxas de reembolso propostas é considerado crucial para cumprir o princípio do 
cofinanciamento e prevenir um aumento substancial dos custos da União Europeia por 
projeto. Em vez de uma taxa única de reembolso, deve usar-se um conjunto reduzido de taxas 
de reembolso tendo em consideração o método de cálculo dos custos e o tipo de participante, 
com base nas condições especificadas na presente tabela.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode atingir um máximo 
de 100 % dos custos totais elegíveis, sem 
prejuízo do princípio do cofinanciamento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A subvenção do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 está limitada a um 
máximo de 70 % dos custos totais 
elegíveis para as seguintes ações:

Suprimido

a) Ações que consistem primariamente em 
atividades como prototipagem, ensaio, 
demonstração, desenvolvimento 
experimental, ações-piloto e replicação no 
mercado;
b) Ações de cofinanciamento de 
programa.

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Relativamente aos custos das 
atividades de gestão e coordenação, o 
participante coordenador deve receber 
uma taxa fixa adicional de 7 % dos custos 
diretos elegíveis para cobrir os custos das 
atividades de gestão e coordenação.

Or. en

Justificação

As atividades de gestão e coordenação (que normalmente não excedem 7 % dos custos 
globais do projeto) devem ser totalmente reembolsadas, tal como aconteceu no Sétimo 
Programa-Quadro, para evitar que se tornem pouco atraentes para os participantes. Um 
montante fixo e a opção mais favorável, neste caso, já que não implica um encargo 
administrativo adicional, como os sistemas de registo do tempo diferenciados, etc.
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Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Relativamente às ações de 
cofinanciamento de programas, a taxa 
aplicável deve ser fixada no programa de 
trabalho.
Para efeitos do presente regulamento e 
em conformidade com o artigo [119.º] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro], o 
cofinanciamento pode assumir a forma de 
um financiamento cumulativo de rubricas 
orçamentais distintas, em casos 
justificados previstos no programa de 
trabalho, sem prejuízo da prevenção do 
duplo financiamento dos custos.

Or. en

Justificação

Devido à elevada variabilidade das diferentes atividades de cofinanciamento de programas, a 
opção mais favorável seria uma fixação da taxa de reembolso aplicável no programa de 
trabalho. O segundo parágrafo permite um financiamento cumulativo principalmente em 
atividades próximas do mercado, por exemplo através dos Fundos Estruturais.

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. Relativamente ao processo de 
validação que é utilizado para verificar o 
tipo de participante, os registos do sistema 
de registo único devem ser usados sempre 
que possível. Para entidades que tenham 
sido validadas em programas-quadro 
anteriores, não será necessária uma 
repetição da validação, a menos que o 
estatuto jurídico da entidade tenha 
mudado ou, no caso de PME, que a 
empresa já não corresponda à definição 
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de PME.

Or. en

Justificação

A fim de acelerar o processo de validação (para identificar o tipo de participante), devem 
usar-se, sempre que possível, os registos disponíveis, evitando também validações repetidas.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) que é pago pelo beneficiário e que, 
consoante a legislação nacional aplicável, 
não lhe pode ser devolvido deve ser 
considerado um custo elegível.

Or. en

Justificação

A inclusão do IVA nos custos elegíveis faz parte do relatório dos parlamentos sobre o 
Regulamento Financeiro (artigo 117.º-A, n.º 3-C) e é, atualmente, objeto de negociações 
tripartidas. Esta alteração é incluída para assegurar que o IVA será considerado um custo 
elegível no âmbito do Horizonte 2020. Poderá ser eliminado caso o Regulamento Financeiro 
revisto preveja esta situação.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A título de alternativa, um 
beneficiário poderá optar por determinar 
os seus custos elegíveis indiretos com base 
nos custos indiretos em que realmente se 
incorre, em relação direta com os custos 
diretos elegíveis atribuídos ao projeto, de 
acordo com as práticas contabilísticas 
habituais do beneficiário. Neste caso, são 
aplicáveis as taxas de reembolso para o 
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cálculo dos custos totais estipuladas no 
artigo 22.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O beneficiário deve ser capaz de 
exercer, consistentemente, o mesmo 
método de declaração dos custos elegíveis 
indiretos para todas as ações no âmbito do 
Horizonte 2020 em que participar.

Or. en

Justificação

Medida de simplificação.

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As horas de trabalho anuais devem 
ser determinadas de acordo com as 
práticas contabilísticas habituais do 
beneficiário.

Or. en
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Justificação

Medida de simplificação para evitar encargos administrativos e/ou interpretações 
potencialmente divergentes das regras, que possam resultar em erros.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados nas condições 
definidas pela Comissão;

a) Serem calculados com base nos custos 
efetivos de pessoal registados nas contas 
gerais do participante, que podem ser 
ajustados com base em elementos 
orçamentados ou estimados de acordo com 
as práticas contabilísticas habituais do 
beneficiário;

Or. en

Justificação

Medida de simplificação para evitar encargos administrativos e/ou interpretações 
potencialmente divergentes das regras, que possam resultar em erros.

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Serem calculados tendo em devida 
consideração as disposições relativas a 
horas produtivas estabelecidas no artigo 
25.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Suprimido de acordo com a alteração efetuada ao artigo 25.º.

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 28
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Texto da Comissão Alteração

O certificado das demonstrações 
financeiras deve cobrir o montante total da 
subvenção solicitada por um participante 
sob a forma de reembolso dos custos 
efetivos e sob a forma de tabela de custos 
unitários a que se refere o artigo 27.º, n.º 2. 
O certificado só é apresentado quando o 
referido montante é igual ou superior a 325 
000 euros no momento do pedido de 
pagamento do saldo da subvenção.

O certificado das demonstrações 
financeiras deve cobrir o montante total da 
subvenção solicitada por um participante 
sob a forma de reembolso dos custos 
efetivos e sob a forma de tabela de custos 
unitários a que se refere o artigo 27.º, n.º 2. 
O certificado só é apresentado quando o 
referido montante da contribuição da 
União, excluindo as contribuições 
efetuadas sob a forma de taxas fixas, 
montantes fixos ou tabela de custos 
unitários, é igual ou superior a 
325 000 euros no momento do pedido de 
pagamento do saldo da subvenção.

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer que as taxas fixas, os montantes fixos e as tabelas de custos unitários 
não devem ser sujeitos a auditorias, tal como explicado pela Comissão. A exclusão destes 
montantes é também o principal motivo da redução do limiar atual para uma certificação das 
demonstrações financeiras (375 000 euros) para 325 000 euros.

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários 
podem apresentar à Comissão um 
certificado da metodologia. A referida 
metodologia deve estar em conformidade 
com as condições estabelecidas no artigo 
27.º, n.º 2, e os requisitos da convenção de 
subvenção.

1. Os participantes que calculem e 
declarem custos diretos de pessoal com 
base numa tabela de custos unitários ou 
com base nos custos elegíveis indiretos 
efetivamente incorridos devem apresentar 
à Comissão um certificado da metodologia. 
A referida metodologia deve estar em 
conformidade com as condições 
estabelecidas no artigo 27.º, n.º 2.

Or. en
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Justificação

A presente alteração promove a certificação para os participantes que tenham já 
estabelecida uma metodologia transparente e passível de ser auditada reconhecida. Dado 
que se aceitariam metodologias aceites a nível nacional e que os custos seriam reembolsados, 
tornar esta certificação obrigatória não prejudicará ninguém, assegurando, pelo contrário, a 
segurança dos participantes no que diz respeito à sua metodologia.

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A recuperação mencionada no artigo 
32.º, n.º 3, não se aplica às entidades 
jurídicas cuja participação na ação 
indireta seja garantida por um Estado-
Membro ou um país associado.

Or. en

Justificação

Tem de existir uma exceção para as instituições que seja garantida por um Estado-Membro, 
tal como no Sétimo Programa-Quadro.

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Prémios

O financiamento da União pode assumir 
a forma de prémios conforme definido no 
título VII do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Regulamento Financeiro].

Or. en

Justificação

Artigo transferido para outro Título.



PE489.632v01-00 44/80 PR\903026PT.doc

PT

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras

1. A adjudicação de contratos efetuada 
pela Comissão em seu próprio nome ou 
conjuntamente com os Estados-Membros 
está sujeita às regras relativas a contratos 
públicos, tal como estabelecidas no 
Regulamento (UE) n.º xx/2012 
[Regulamento Financeiro] e no 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Delegado].
2. O financiamento da União pode 
assumir a forma de contratos pré-
comerciais ou de contratos para soluções 
inovadoras adjudicados pela Comissão ou 
pelo organismo de financiamento 
relevante em seu próprio nome ou 
conjuntamente com as autoridades 
adjudicantes dos Estados-Membros e 
Estados associados.
Os procedimentos de adjudicação de 
contratos:
a) Devem observar os princípios da 
transparência, não discriminação, 
igualdade de tratamento, boa gestão 
financeira, proporcionalidade e 
conformidade com o direito em matéria de 
concorrência e, quando aplicável, com as 
Diretivas 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE ou, quando a Comissão atua 
em seu próprio nome, com o Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [Regulamento 
Financeiro];
b) Podem prever condições específicas 
como o facto de o local de execução das 
atividades a adjudicar para contratos pré-
comerciais ser limitado ao território dos 
Estados-Membros e dos Estados 



PR\903026PT.doc 45/80 PE489.632v01-00

PT

associados ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020, em casos devidamente 
justificados pelos objetivos das ações;
c) Podem autorizar a adjudicação de 
múltiplos contratos no âmbito do mesmo 
procedimento («múltiplos fornecedores»);
d) Devem prever a adjudicação dos 
contratos à(s) proposta(s) mais 
vantajosa(s).

Or. en

Justificação

Artigo transferido para outro Título.

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Instrumentos financeiros

1. Os instrumentos financeiros podem 
assumir uma das formas referidas no 
[título VIII] do Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regulamento Financeiro] e são 
executados em conformidade com esse 
mesmo regulamento, podendo ser 
combinados com subvenções financiadas 
ao abrigo do orçamento da União, 
incluindo no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020.
2. De acordo com o estabelecido no artigo 
[18.º, n.º 2], do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Regulamento Financeiro], as 
receitas e os reembolsos gerados por um 
instrumento financeiro estabelecido ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
revertem a favor desse instrumento 
financeiro.
3. As receitas e reembolsos gerados pelo 
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Mecanismo de Financiamento da Partilha 
de Riscos criado ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE e a parte da fase inicial 
do Mecanismo a favor das PME 
Inovadoras e de Elevado Crescimento 
(GIF1), criado ao abrigo da Decisão 
n.º 1639/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho são afetados aos 
instrumentos financeiros que lhes 
sucederem ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º XX/XX [Programa-Quadro 
Horizonte 2020].

Or. en

Justificação

Artigo transferido para outro Título.

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Nos casos 
em que os peritos independentes tenham de 
tratar informações classificadas, são 
exigidas credenciais de segurança 
adequadas antes da sua nomeação.

2. Os peritos independentes são escolhidos 
com base nas competências, experiência e 
conhecimentos adequados à execução das 
tarefas que lhes forem confiadas. Ao 
nomear peritos independentes, a 
Comissão deve procurar alcançar uma 
composição equilibrada no âmbito de 
grupos de peritos no que diz respeito a 
diversas competências, experiência e 
conhecimentos, consoante o campo de 
ação. Nos casos em que os peritos 
independentes tenham de tratar 
informações classificadas, são exigidas 
credenciais de segurança adequadas antes 
da sua nomeação.

Or. en

Justificação

Enquanto a primeira frase se refere aos critérios de escolha do perito individual, a segunda 
salienta a importância de uma composição equilibrada dos grupos de peritos.
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Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e a
respetiva quota-parte do trabalho não pode 
ser determinada, esses participantes detêm 
a propriedade conjunta dos resultados. Os 
comproprietários devem celebrar um 
acordo relativo à atribuição dessa 
propriedade conjunta e às condições do seu 
exercício, no respeito das suas obrigações 
assumidas ao abrigo da convenção de 
subvenção.

2. Quando os participantes numa ação 
geraram os resultados em conjunto e esses 
resultados não são atribuíveis à respetiva 
quota-parte do seu trabalho, esses 
participantes detêm a propriedade conjunta 
dos resultados. Os comproprietários devem 
celebrar um acordo relativo à atribuição 
dessa propriedade conjunta e às condições 
do seu exercício, no respeito das suas 
obrigações assumidas ao abrigo da 
convenção de subvenção.

Or. en

Justificação

Também existe compropriedade quando a quota-parte do trabalho pode ser determinada. 
Trata-se antes de determinar se é possível separar os resultados elaborados em conjunto 
para fins de proteção (pedidos de registo de patentes, etc.). Quando os resultados não são 
separáveis tem de haver lugar a compropriedade, seja de acordo com as quotas-partes 
determinadas ou com um outro princípio (por exemplo, partes iguais).

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de conceder 
licenças não exclusivas a terceiros para a 
exploração dos resultados detidos em 
compropriedade, sem direito de concessão 
de sublicenças, sujeito às seguintes 
condições:

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de utilizar 
os resultados detidos em compropriedade a 
título gratuito, sem o consentimento 
prévio do(s) restante(s) 
comproprietário(s).

Or. en
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Justificação

Deve existir igualmente uma referência à utilização exclusiva dos resultados (sem concessão 
de licenças).

Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser dado aviso prévio aos outros 
comproprietários;

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver alteração 77.

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Ser dada uma compensação equitativa 
e razoável aos outros comproprietários.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver AM 77.

Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário no acordo 
de compropriedade, cada um dos 
comproprietários tem o direito de 
conceder licenças não exclusivas a 
terceiros para a exploração dos resultados 
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detidos em compropriedade, sem direito 
de concessão de sublicenças, sob reserva 
das seguintes condições:
a) ser dado aviso prévio aos outros 
comproprietários;
b) ser dada uma compensação equitativa e 
razoável aos restantes comproprietários.

Or. en

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando os resultados são suscetíveis de 
aplicação comercial ou industrial, o 
participante que é proprietário desses 
resultados deve examinar a possibilidade 
de proteção e, se possível e justificado 
pelas circunstâncias, proceder a uma 
proteção adequada dos mesmos por um 
período de tempo apropriado e com uma 
cobertura territorial adequada, tendo em 
devida consideração os seus interesses 
legítimos e os interesses legítimos, em 
especial comerciais, dos outros 
participantes na ação.

1. Quando os resultados são suscetíveis de 
aplicação comercial, o participante que é 
proprietário desses resultados deve 
examinar a possibilidade de proteção e, se 
possível e justificado pelas circunstâncias, 
proceder a uma proteção adequada dos 
mesmos por um período de tempo 
apropriado e com uma cobertura territorial 
adequada, tendo em devida consideração 
os seus interesses legítimos e os interesses 
legítimos, em especial comerciais, dos 
outros participantes na ação.

Or. en

Justificação

Dada a pouca clareza da diferença entre os conceitos de aplicação comercial e aplicação 
industrial, a última foi eliminada por motivos de clareza.

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um participante que beneficiou de 2. Caso um participante que beneficiou de 
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financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
potencial para exploração comercial, e a 
menos que o participante tenha a intenção 
de transferir esses direitos para outra 
entidade jurídica estabelecida num Estado-
Membro ou Estado associado com vista à 
sua proteção, esse participante deve 
informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de
financiamento, assumir a propriedade 
desses resultados e tomar as medidas 
necessárias para a sua proteção adequada.

financiamento da União não tenha a 
intenção de proteger os resultados por si 
gerados por razões que não decorram de 
impossibilidade ao abrigo do direito 
nacional ou da União ou de falta de 
potencial para exploração comercial, e a 
menos que o participante tenha a intenção 
de transferir esses direitos para outra 
entidade jurídica estabelecida num Estado-
Membro ou Estado associado com vista à 
sua proteção, esse participante deve 
informar do facto a Comissão ou o 
organismo de financiamento antes de 
proceder a qualquer difusão relacionada 
com esses resultados. A Comissão pode, 
em nome da União ou do organismo de 
financiamento, com o consentimento do 
participante proprietário, assumir a 
propriedade desses resultados e tomar as 
medidas necessárias para a sua proteção 
adequada.

Or. en

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O participante só pode recusar o seu 
consentimento se demonstrar que os seus 
interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A difusão 
relativa a esses resultados não pode ter 
lugar senão quando a Comissão ou o 
organismo de financiamento tiver tomado 
uma decisão ou tiver decidido assumir a 
propriedade e tomado as medidas 
necessárias para assegurar a proteção. A 
convenção de subvenção fixa prazos para 
o efeito.

O participante só pode recusar o seu 
consentimento se demonstrar que os seus 
interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A difusão 
relativa a esses resultados não pode ter 
lugar senão quando a Comissão ou o 
organismo de financiamento tiver tomado 
uma decisão ou tiver decidido assumir a 
propriedade e tomado as medidas 
necessárias para assegurar a proteção. A 
decisão deve ser tomada no prazo de 45 
dias.

Or. en
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Justificação

A introdução de prazos é uma boa abordagem, mas deverá ser mais específica. O convite à 
apresentação de propostas deveria definir, pelo menos, o período de tempo máximo, de 
preferência os 45 dias previstos no Sexto Programa-Quadro.

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União tencione 
abandonar a proteção dos resultados ou não 
solicitar o alargamento dessa proteção por 
outras razões que não sejam as decorrentes 
da falta de potencial para exploração 
comercial, esse participante deve informar 
do facto a Comissão ou o organismo de 
financiamento, o qual pode continuar ou 
alargar a proteção assumindo a propriedade 
da mesma. O participante só pode recusar o 
seu consentimento se demonstrar que os 
seus interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

3. Caso um participante que beneficiou de 
financiamento da União tencione 
abandonar a proteção dos resultados ou não 
solicitar o alargamento dessa proteção por 
outras razões que não sejam as decorrentes 
da falta de potencial para exploração 
comercial, esse participante deve informar 
do facto a Comissão ou o organismo de 
financiamento, o qual pode, com o 
consentimento do participante 
proprietário, continuar ou alargar a 
proteção assumindo a propriedade da 
mesma. O participante só pode recusar o 
seu consentimento se demonstrar que os 
seus interesses legítimos seriam 
significativamente prejudicados. A 
convenção de subvenção fixa prazos para o 
efeito.

Or. en

Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de exploração 
adicionais. Essas obrigações adicionais são 
indicadas no programa de trabalho ou no 
plano de trabalho.

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de exploração 
adicionais. O modelo de convenção de 
subvenção deve incluir uma lista de 
possíveis obrigações de exploração 
adicionais.
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Or. en

Justificação

O que se pretende relativamente às «obrigações de exploração adicionais» tem de ser 
definido com rigor. Trata-se de algo potencialmente crítico, que não pode ser deixado para 
os programas de trabalho nem para as convenções de subvenção. Parece, por isso, 
absolutamente necessário um esclarecimento numa fase mais inicial, tal como no Modelo de 
Convenção de Subvenção ou, se possível, no convite à apresentação de propostas.

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de difusão 
adicionais.

Na convenção de subvenção podem ser 
estabelecidas obrigações de difusão 
adicionais. O modelo de convenção de 
subvenção deve incluir uma lista de 
possíveis obrigações de difusão 
adicionais.

Or. en

Justificação

O que se pretende relativamente às «obrigações de difusão adicionais» tem de ser definido 
com rigor. Trata-se de algo potencialmente crítico, que não pode ser deixado para os 
programas de trabalho nem para as convenções de subvenção. Parece, por isso, 
absolutamente necessário um esclarecimento numa fase mais inicial, tal como no Modelo de 
Convenção de Subvenção ou, se possível, no convite à apresentação de propostas.

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativa a trabalhos de 
investigação, o acesso aberto é aplicável 
nos termos e condições definidos na 
convenção de subvenção. No que diz 
respeito à difusão de outros resultados, 
incluindo dados de investigação, a 
convenção de subvenção pode fixar os 

No que diz respeito à difusão por meio de 
publicações relativas a trabalhos de 
investigação que descrevam, interpretem 
ou analisem dados, conhecimentos ou 
informações gerados como resultado 
direto do financiamento do Horizonte 
2020, deve ser disponibilizado o acesso 
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termos e condições em que deve ser 
disponibilizado o acesso aberto a esses 
resultados, em especial no que diz respeito 
à investigação de fronteira realizada no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ou noutras áreas relevantes.

aberto a esses resultados.

Or. en

Justificação

Regra geral, no que diz respeito a publicações relativas a trabalhos de investigação que 
descrevam, interpretem ou analisem dados, conhecimentos ou informações gerados como 
resultado direto do financiamento do Horizonte 2020, deve ser disponibilizado o acesso 
aberto a esses resultados. Contudo, o acesso aberto deve ser limitado às publicações. 
Relativamente ao acesso e ao acesso aberto aos resultados, ver alteração 85.

Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à difusão dos 
resultados, a convenção de subvenção 
pode fixar os termos e condições em que 
deve ser disponibilizado o acesso aberto a 
esses resultados, em especial no que diz 
respeito à investigação de fronteira 
realizada no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação ou noutras áreas 
relevantes.

Or. en

Justificação

Ver alteração 84. Anteriormente figurava no artigo 40.º, n.º 2, parágrafo 3.

Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dado aviso prévio de qualquer Deve ser dado aviso prévio de qualquer 
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atividade de difusão aos outros 
participantes. Na sequência da notificação, 
um participante pode opor-se se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
em relação aos seus resultados ou 
conhecimentos preexistentes seriam 
significativamente prejudicados devido à 
difusão prevista. Nesses casos, a atividade 
de difusão não pode realizar-se a não ser 
que sejam tomadas medidas adequadas 
para salvaguardar os referidos interesses 
legítimos. A convenção de subvenção pode 
fixar prazos para o efeito.

atividade de difusão aos outros 
participantes, caso os resultados em causa 
não sejam propriedade exclusiva do 
participante cujo trabalho esteja a ser 
difundido. Na sequência da notificação, 
um participante pode opor-se se 
demonstrar que os seus interesses legítimos 
em relação aos seus resultados ou 
conhecimentos preexistentes seriam 
significativamente prejudicados devido à 
difusão prevista. Nesses casos, a atividade 
de difusão não pode realizar-se a não ser 
que sejam tomadas medidas adequadas 
para salvaguardar os referidos interesses 
legítimos. A convenção de subvenção pode 
fixar prazos para o efeito.

Or. en

Justificação

O dever de informar os outros participantes não se aplica se um participante pretender 
divulgar os seus próprios resultados. A obrigação de notificação e a possibilidade de objeção 
têm grande potencial para resultar em bloqueios.

Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 
financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem 
apresentar todas as informações e 
documentos úteis em conformidade com as 
condições estabelecidas na convenção de 
subvenção.

3. Cada participante apresenta um relatório 
à Comissão ou ao organismo de 
financiamento sobre as suas atividades 
relacionadas com a exploração e difusão. 
Para efeitos de acompanhamento e difusão 
pela Comissão ou pelo organismo de 
financiamento, os participantes devem, a 
pedido da Comissão, apresentar todas as 
informações e documentos úteis em 
conformidade com as condições 
estabelecidas na convenção de subvenção.
No modelo de convenção de subvenção, 
deve estar especificado um prazo 
relativamente a estas obrigações.

Or. en
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Justificação

Tendo em vista a sua execução prática, seria mais útil prever que os participantes 
fornecessem estas informações mediante pedido, garantido, deste modo, que acabam por ter 
um ponto de contacto central na Comissão, ao invés dos funcionários do projeto que 
estiveram encarregados do projeto há anos. Não deveria, além do mais, ser um vínculo 
ilimitado, ainda em vigor passados 50 anos. Esta obrigação tem de ter um prazo.

Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todos os pedidos de registo de patentes, 
normas, publicações ou qualquer outra 
forma de difusão, nomeadamente em 
formato eletrónico, relativamente a 
resultados devem incluir uma declaração, 
que pode incluir meios visuais, quanto ao 
facto de a ação ter beneficiado de apoio 
financeiro da União. Os termos da referida 
declaração são estabelecidos na convenção 
de subvenção.

4. Todos os pedidos de registo de patentes, 
normas, publicações ou qualquer outra 
forma de difusão, nomeadamente em 
formato eletrónico, relativamente a 
resultados devem incluir uma declaração, 
que pode incluir meios visuais, quanto ao 
facto de a ação ter beneficiado de apoio 
financeiro da União. Os termos da referida 
declaração são estabelecidos no modelo de
convenção de subvenção.

Or. en

Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das obrigações de 
confidencialidade decorrentes de 
disposições legislativas ou regulamentares 
no caso de fusões e de aquisições, em que 
outros participantes ainda detêm direitos de 
acesso aos resultados a transferir, o
participante que tenciona transferir os 
resultados deve informar previamente os 
outros participantes e apresentar 
informações suficientes sobre o novo 
proprietário dos resultados previsto a fim 
de permitir aos outros participantes analisar 

Sem prejuízo das obrigações de 
confidencialidade decorrentes de 
disposições legislativas ou regulamentares 
no caso de fusões e de aquisições, em que 
outros participantes ainda detêm direitos de 
acesso aos resultados a transferir e em que 
os resultados em causa não são 
propriedade exclusiva do participante que 
tenciona transferir os resultados, esse 
participante deve informar previamente os 
outros participantes e apresentar 
informações suficientes sobre o novo 
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o efeito da transferência prevista sobre o 
possível exercício dos seus direitos de 
acesso.

proprietário dos resultados previsto a fim 
de permitir aos outros participantes analisar 
o efeito da transferência prevista sobre o 
possível exercício dos seus direitos de 
acesso.

Or. en

Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Após a notificação, o participante pode 
opor-se à transferência de propriedade se 
demonstrar que a transferência prevista 
afetaria negativamente o exercício dos seus 
direitos de acesso. Nesse caso, a 
transferência não pode ter lugar até se obter 
um acordo entre os participantes em causa. 
A convenção de subvenção pode fixar 
prazos para o efeito.

Após a notificação, o participante pode 
opor-se à transferência de propriedade se 
demonstrar que a transferência prevista 
afetaria negativamente o exercício dos seus 
direitos de acesso. Nesse caso, a 
transferência não pode ter lugar até se obter 
um acordo entre os participantes em causa. 
O modelo de convenção de subvenção deve 
fixar prazos para o efeito.

Or. en

Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais, o participante que 
detém os resultados pode conceder licenças 
ou de outra forma conceder o direito de 
exploração desses resultados a para 
qualquer entidade jurídica, incluindo a 
título exclusivo.

2. Desde que os direitos de acesso aos 
resultados possam ser exercidos e que 
sejam respeitadas eventuais obrigações de 
exploração adicionais pelo participante que 
detém os resultados, esse participante pode 
conceder licenças ou de outra forma 
conceder o direito de exploração desses 
resultados a para qualquer entidade 
jurídica, incluindo a título exclusivo.

Or. en
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Justificação

O presente número deve ser mais específico para evitar mal-entendidos, caso contrário 
poderá ser interpretado como significando que a concessão de licenças apenas pode ocorrer 
se todos cumprirem as suas obrigações de exploração. 

Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Os participantes devem identificar de 
alguma forma os conhecimentos 
preexistentes no âmbito da ação num 
acordo escrito.

Os participantes devem identificar os 
conhecimentos preexistentes no âmbito da 
ação por escrito.

Or. en

Alteração 93
Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os participantes numa mesma ação 
devem informar-se mutuamente antes da 
respetiva adesão à convenção de subvenção 
de qualquer limite ou restrição legal à 
concessão de acesso aos seus 
conhecimentos preexistentes. Qualquer 
acordo celebrado posteriormente por um 
participante relativo a conhecimentos 
preexistentes deve assegurar que os direitos 
de acesso possam ser exercidos.

3. Os participantes numa mesma ação 
devem informar-se mutuamente antes da 
respetiva adesão à convenção de subvenção 
de qualquer limite ou restrição legal à 
concessão de acesso aos seus 
conhecimentos preexistentes. Qualquer 
acordo celebrado posteriormente por um 
participante relativo a conhecimentos 
preexistentes deve assegurar que os direitos 
de acesso possam ser exercidos. A 
Comissão ou o organismo de 
financiamento devem ser informados de 
tais restrições antes da execução da 
convenção de subvenção e devem 
considerar o impacto de tais restrições no 
alcance dos objetivos da ação.

Or. en
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Justificação

A presente alteração ajudaria a evitar que a lista de exclusões dos direitos de acesso 
contenha elementos que sejam necessários para alcançar os objetivos da ação. Por outro 
lado, as exclusões são necessárias para os casos em que certas partes dos conhecimentos 
preexistentes sejam cobertas por acordos (e.g. acordos de não-divulgação ou acordos de 
transferência de materiais).

Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se tal acesso for necessário
para o primeiro executar o seu trabalho no 
âmbito da ação.

1. Um participante beneficia de direitos de 
acesso aos resultados de outro participante 
na mesma ação se tais direitos de acesso 
forem necessários para o primeiro executar 
o seu trabalho no âmbito da ação.
(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto. A sua aprovação implicará 
mudanças em todo o texto.)

Or. en

Justificação

Clarificação da utilização dos termos «acesso» e «direitos de acesso».

Alteração 95
Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As entidades afiliadas estabelecidas 
num Estado-Membro ou Estado associado
têm igualmente direitos de acesso aos 
resultados ou conhecimentos preexistentes 
nas mesmas condições referidas, se esse 
acesso for necessário para a exploração dos 
resultados gerados pelo participante ao 
qual está afiliado, salvo disposição em 
contrário no acordo de consórcio.

3. As entidades afiliadas têm igualmente 
direitos de acesso aos resultados ou 
conhecimentos preexistentes em condições 
equitativas e razoáveis, se esse acesso for 
necessário para a exploração dos resultados 
gerados pelo participante ao qual está 
afiliado, salvo disposição em contrário no 
acordo de consórcio.

Or. en
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Justificação

Esta limitação deveria ser removida para atrair empresas globalmente ativas que possam ser 
parceiros valiosos numa determinada ação.

Alteração 96
Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Pode ser apresentado um pedido de 
acesso ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 no prazo 
de um ano a contar do termo da ação. 
Contudo, os participantes podem acordar 
um prazo diferente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não deve haver um prazo, de modo a permitir uma expiração adequada. Se o pedido de 
acesso do participante estiver em conformidade com o acordo inicial entre os participantes, 
não deverá existir um prazo.

Alteração 97
Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das políticas 
ou programas da União, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Os referidos direitos de acesso são 
limitados à utilização não comercial e não 
concorrencial.

1. As instituições e organismos da União 
usufruem, para fins de elaboração, 
execução e acompanhamento das políticas 
ou programas da União, de direitos de 
acesso aos resultados dos participantes que 
tenham beneficiado de financiamento da 
União. Os referidos direitos de acesso são 
limitados à utilização não comercial e não 
concorrencial e não incluem o direito de 
concessão de sublicenças. A União 
Europeia deve apresentar provas 
suficientes ao participante proprietário de 
que os direitos de acesso contribuirão 
para desenvolver, executar e monitorizar 
políticas ou programas da União. 
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Or. en

Alteração 98
Proposta de regulamento
Artigo 47

Texto da Comissão Alteração

Artigo 47.º Suprimido
Disposições específicas

1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com a segurança, 
a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de alterações 
na composição do consórcio, informações 
classificadas, exploração, difusão, 
transferência e licenciamento dos 
resultados.
2. No caso de ações de apoio a 
infraestruturas de investigação existentes 
ou novas, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas 
relativas aos utilizadores das 
infraestruturas.
3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação, a convenção de 
subvenção pode estabelecer disposições 
específicas, nomeadamente em matéria de 
direitos de acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em 
causa no âmbito da ação.
4. No caso de ações de formação e 
mobilidade, a convenção de subvenção 
pode estabelecer disposições específicas 
em matéria de compromissos relativos aos 
investigadores que beneficiam da ação, 
dos direitos de propriedade, dos direitos de 
acesso e de portabilidade.
5. No caso de ações de coordenação e 
apoio, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
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nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão.
6. No caso do instrumento a favor das 
PME e de subvenções concedidas por 
organismos de financiamento que visam 
as PME, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão.
7. No caso das Comunidades de 
Conhecimento e Inovação do Instituto 
Europeu de Tecnologia e Inovação, a 
convenção de subvenção pode estabelecer 
disposições específicas, nomeadamente 
em matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso, exploração e difusão.

Or. en

(O artigo 47.º, n.ºs 1 a 6, foi transferido para um novo Título. O artigo 47.º, n.º 7, foi 
transferido para o artigo 1.º, n.º 3).

Alteração 99
Proposta de regulamento
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido
Prémios

Os prémios concedidos estão sujeitos à 
aceitação das obrigações adequadas em 
matéria de publicidade. O programa de 
trabalho ou o plano de trabalho podem 
conter obrigações específicas em matéria 
de exploração e difusão.

Or. en

Justificação

Transferido para um novo Título.
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Alteração 100
Proposta. de regulamento
Artigo 49

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º Suprimido
Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras

1. Salvo disposição em contrário 
estabelecida no anúncio de concurso, os 
resultados gerados por contratos 
executados pela Comissão são 
propriedade da União.
2. Nos contratos pré-comerciais 
adjudicados, são estabelecidas disposições 
específicas em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso e licenças 
a fim de garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal. O contratante que gerou 
resultados no âmbito de um contrato pré-
comercial é proprietário, no mínimo, dos 
direitos de propriedade intelectual 
conexos. As autoridades adjudicantes 
beneficiam, no mínimo, de direitos de 
acesso a título gratuito aos resultados 
para sua própria utilização, bem como do 
direito de conceder, ou exigir aos 
contratantes participantes que concedam, 
licenças não exclusivas a terceiros para 
fins de exploração dos resultados em 
condições equitativas e razoáveis, sem 
direito de concessão de sublicenças. Se 
não proceder à exploração comercial dos 
resultados num determinado prazo após o 
concurso pré-comercial conforme 
identificado no contrato, o contratante 
deve transferir os eventuais direitos de 
propriedade dos resultados para as 
entidades adjudicantes.
3. Nos contratos públicos adjudicados 
para soluções inovadoras, são 
estabelecidas disposições específicas em 
matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso e licenças a fim de 
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garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal.

Or. en

Justificação

Transferido para um novo Título.

Alteração 101
Proposta de regulamento
Título III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Título III-A
Disposições específicas

Or. en

Alteração 102
Proposta de regulamento
Artigo 49 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A
Prémios

1. O financiamento da União Europeia 
pode assumir a forma de prémios 
conforme definido no [Título VII] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro]. A atribuição 
de prémios deve ser encorajada, mas não 
substituir-se a um financiamento 
devidamente estruturado.
2. As regras do concurso devem ser 
estipuladas no programa de trabalho.
3. As regras do concurso devem definir, 
pelo menos, as condições de participação, 
os critérios de concessão, incluindo o 
prazo para a apresentação de propostas e 
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o prazo para a concessão, o montante do 
prémio e o regime de pagamento.
Os prémios não podem ser concedidos 
diretamente sem um concurso e devem ser 
publicados anualmente.
4. As realizações apresentadas no âmbito 
de um concurso são avaliadas por um 
grupo de peritos com base nas regras do 
concurso que foram publicadas.
Os prémios são em seguida atribuídos 
pelo gestor orçamental competente, com 
base na avaliação efetuada pelo grupo de 
peritos, que têm a liberdade de 
recomendar ou não a atribuição dos 
prémios, em função da sua avaliação da 
qualidade das realizações apresentadas.
5. O montante do prémio não estará 
ligado aos custos incorridos pelo 
beneficiário.
6. Quando a execução de uma ação ou de 
uma programação exigir a atribuição de 
prémios a terceiros por um beneficiário de 
uma subvenção da União, esse 
beneficiário só pode atribuir esses 
prémios se as condições mínimas das 
regras do concurso forem estritamente 
definidas na decisão de subvenção ou na 
convenção entre o beneficiário e a 
Comissão, sem qualquer margem de 
discricionariedade.
7. Relativamente à difusão dos resultados, 
aplica-se o título III do presente 
regulamento. Quaisquer obrigações 
adicionais relativas à difusão ou à 
exploração dos resultados devem ser 
estipuladas nas regras do concurso.
8. Se um prémio não for atribuído dentro 
do prazo definido nas regras do concurso, 
os fundos atribuídos ao concurso serão 
reatribuídos no âmbito do mesmo 
objetivo, de acordo com o Regulamento 
(UE) n.º XX/XX [Programa-Quadro 
Horizonte 2020].

Or. en
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Justificação

Retirado dos artigos 34.º e 48.º. Os n.os 3 a 6 contêm a redação atual do projeto de 
Regulamento Financeiro, ainda sujeito a concertação tripartida, e podem ser eliminados 
aquando da aprovação do projeto. O n.º 7 acrescenta disposições cruciais relativas a DPI e à 
difusão dos resultados. O n.º 8 assegura que os fundos atribuídos no âmbito do HORIZONTE 
2020 se mantêm no orçamento da IDI, nomeadamente caso o novo instrumento de prémios de 
incentivo não produza os efeitos desejados.

Alteração 103
Proposta de regulamento
Artigo 49-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-B
Contratos, contratos pré-comerciais e 
contratos para soluções inovadoras

1. A adjudicação de contratos efetuada 
pela Comissão conjuntamente com os 
Estados-Membros está sujeita às regras 
relativas a contratos públicos, tal como 
estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regulamento Financeiro] e no 
Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Delegado].
2. O financiamento da União pode 
assumir a forma de contratos pré-
comerciais ou de contratos para soluções 
inovadoras adjudicados pela Comissão 
conjuntamente com as autoridades 
adjudicantes dos Estados-Membros e 
Estados associados.
Os procedimentos de adjudicação de 
contratos:
a) devem respeitar os princípios da 
transparência, da não-discriminação, da 
igualdade de tratamento, da boa gestão 
financeira, da proporcionalidade, e com 
as regras do concurso e, se aplicável, com 
as Diretivas 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE.
b) podem prever condições específicas 
como o facto de o local de execução das 
atividades a adjudicar para contratos 
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pré-comerciais ser limitado ao território 
dos Estados-Membros e dos Estados 
associados ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020, em casos devidamente 
justificados pelos objetivos das ações;
c) Podem autorizar a adjudicação de 
múltiplos contratos no âmbito do mesmo 
procedimento («múltiplos fornecedores»);
d) devem prever a adjudicação dos 
contratos à(s) proposta(s) mais 
vantajosa(s).
3. Nos contratos pré-comerciais 
adjudicados, são estabelecidas disposições 
específicas em matéria de direitos de 
propriedade, direitos de acesso e licenças 
a fim de garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal. O contratante que gerou 
resultados no âmbito de um contrato pré-
comercial é proprietário, no mínimo, dos 
direitos de propriedade intelectual 
conexos. As autoridades adjudicantes 
beneficiam, no mínimo, de direitos de 
acesso a título gratuito aos resultados 
para sua própria utilização, bem como do 
direito de conceder, ou exigir aos 
contratantes participantes que concedam, 
licenças não exclusivas a terceiros para 
fins de exploração dos resultados em 
condições equitativas e razoáveis, sem 
direito de concessão de sublicenças. Se 
não proceder à exploração comercial dos 
resultados num determinado prazo após o 
concurso pré-comercial conforme 
identificado no contrato, o contratante 
deve transferir os eventuais direitos de 
propriedade dos resultados para as 
entidades adjudicantes.
4. Nos contratos públicos adjudicados 
para soluções inovadoras, são 
estabelecidas disposições específicas em 
matéria de direitos de propriedade, 
direitos de acesso e licenças a fim de 
garantir a máxima utilização dos 
resultados e evitar qualquer vantagem 
desleal.
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Or. en

Justificação

Retirado dos artigos 35.º e 49.º. A adjudicação de contratos deve ser realizada apenas pela 
Comissão conjuntamente com as autoridades adjudicantes dos Estados-Membros, para 
assegurar a identificação e a adjudicação de uma procura pública pelas autoridades 
adjudicantes.

Alteração 104
Proposta de regulamento
Artigo 49-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-C
Instrumentos financeiros

1. Os instrumentos financeiros podem 
assumir uma das formas referidas no 
[título VIII] do Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regulamento Financeiro] e são 
executados em conformidade com esse 
mesmo regulamento, podendo ser 
combinados com subvenções financiadas 
ao abrigo do orçamento da União, 
incluindo no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020.
2. O financiamento concedido de acordo 
com os instrumentos financeiros do 
Regulamento (UE) n.º XX/CC [Programa-
Quadro Horizonte 2020] deve ser 
combinado com um montante equivalente 
financiado pelo Banco Europeu de 
Investimento ou por outros programas da 
União.
3. De acordo com o estabelecido no artigo 
[18.º, n.º 2], do Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Regulamento Financeiro], as 
receitas e os reembolsos gerados por um 
instrumento financeiro estabelecido ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
revertem a favor desse instrumento 
financeiro.
4. As receitas e reembolsos gerados pelo 



PE489.632v01-00 68/80 PR\903026PT.doc

PT

Mecanismo de Financiamento da Partilha 
de Riscos criado ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE e a parte da fase inicial 
do Mecanismo a favor das PME 
Inovadoras e de Elevado Crescimento 
(GIF1), criado ao abrigo da Decisão 
n.º 1639/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho são afetados aos 
instrumentos financeiros que lhes 
sucederem ao abrigo do Regulamento 
(UE) n.º XX/XX [Programa-Quadro 
Horizonte 2020].

Or. en

Justificação

Retirado do artigo 36.º. O n.º 2 foi acrescentado para duplicar o efeito de alavanca dos 
instrumentos financeiros nos termos do HORIZONTE 2020 e tem como objetivo assemelhar-
se à estrutura de financiamento do Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos em 
que os fundos da CE tinham de ser combinados com um montante equivalente de 
financiamento do BEI. Parece crucial manter esta estrutura para alcançar o efeito de 
alavanca desejado para os instrumentos financeiros.

Alteração 105
Proposta de regulamento
Artigo 49-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-D
Parcerias público-privado

1. De acordo com o estabelecido no artigo 
19.º do Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Programa-Quadro Horizonte 2020], o 
Horizonte 2020 pode ser executado 
através de parcerias público-privadas, 
desde que todos os parceiros em causa se 
comprometam a apoiar o desenvolvimento 
e a execução do Horizonte 2020.
2. As parcerias público-privadas devem 
ser identificadas de um modo aberto e 
transparente com base na avaliação de 
peritos independentes e em conformidade 
com o artigo 37.º do presente 
regulamento. Essa avaliação deve basear-
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se em todos os seguintes critérios:
a) valor acrescentado da ação a nível da 
União;
b) escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e 
em questões socioeconómicas;
3. A Comissão pode confiar tarefas de 
execução orçamental a parcerias público-
privadas, desde que os seguintes critérios 
sejam preenchidos e estabelecidos num 
acordo contratual:
a) compromisso a longo prazo de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada 
e em objetivos claramente definidos;
b) escala dos recursos envolvidos e 
capacidade para exercer um efeito de 
alavanca em investimentos adicionais no 
domínio da investigação e inovação;
c) definição clara dos papéis de cada um 
dos parceiros e indicadores-chave de 
desempenho acordados para o período 
escolhido.
4. As regras para a participação e difusão 
de parcerias público-privadas criadas e 
financiadas no âmbito do Horizonte 2020 
devem estar em absoluta conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º XX/XX 
[Regulamento Financeiro], bem como 
com as regras estabelecidas no presente 
regulamento, exceto se as suas 
necessidades específicas o exigirem.
As regras relativas às parcerias público-
privadas podem divergir dos Estatutos dos 
Funcionários da União, desde que os atos 
que estabelecem esses órgãos, de acordo 
com o artigo 1.º-A, n.º 2 dos Estatutos dos 
Funcionários, não prevejam a aplicação 
dos Estatutos dos Funcionários.
5. Os desvios em relação às regras 
mencionadas no n.º 2 e os motivos 
específicos para esses desvios devem ser 
comunicados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, anualmente, num 
documento de trabalho. O documento de 
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trabalho também deve definir o progresso 
no sentido da consecução do objetivo para 
o qual se definiram as entidades 
individuais, bem como a relevância dos 
supramencionados desvios para o projeto 
realizado.
6. A participação da União nas referidas 
parcerias pode assumir uma das seguintes 
formas:
a) contribuições financeiras da União 
para empresas comuns estabelecidas ao 
abrigo do artigo 187.° do TFUE no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro, sob 
reserva da alteração dos seus atos de 
base; para novas parcerias público-
privadas criadas ao abrigo do artigo 187.º 
do TFUE; e para outros organismos de 
financiamento referidos no artigo [55.º, 
n.º 1, alínea b), subalínea v) ou vii)] do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro]. Esta forma de 
parcerias só é utilizada se o âmbito dos 
objetivos prosseguidos e a escala dos 
recursos necessários o justificarem;
b) Celebração de um acordo contratual 
entre os parceiros referidos no n.º 1, que 
especifique os objetivos da parceria, os 
respetivos compromissos dos parceiros, 
indicadores-chave de desempenho e 
resultados a produzir, incluindo a 
identificação das atividades de 
investigação e inovação que necessitam de 
apoio do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

(Ver redação da alteração 241 (artigo 196.º-B e alínea c) ao Regulamento Financeiro, que é 
atualmente objeto de concertação tripartida. Ver Regulamento HORIZONTE 2020, artigo 

19.º.)

Justificação

Por motivos de clareza jurídica e consistência, as condições de participação estabelecidas no 
artigo 19.º do Regulamento Horizonte 2020 foram complementadas com um artigo 
correspondente no convite à apresentação de propostas.
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Alteração 106
Proposta de regulamento
Artigo 49-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-E
Parcerias público-públicas

1. As regras estabelecidas no presente 
regulamento também são aplicáveis às 
parcerias público-públicas, tal como 
mencionado no artigo [20.º] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [Programa-
Quadro Horizonte 2020].
2. As parcerias público-públicas 
financiadas através do instrumento ERA-
NET podem ser elegíveis para 
cofinanciamento ao abrigo do Horizonte 
2020, desde que satisfaçam as seguintes 
condições:
a) um nível significativo de compromissos 
financeiros anteriores das entidades 
participantes nas ações e convites à
apresentação de propostas conjuntos;
b) regras e modalidades de execução 
harmonizadas das ações e convites à 
apresentação de propostas conjuntas.
As parcerias público-públicas podem ser 
apoiadas no âmbito de prioridades ou 
entre prioridades definidas no artigo 5.º, 
n.º 2, em especial através de:
3. As iniciativas de programação 
conjunta, em conformidade com o artigo 
185.º do TFUE, podem ser elegíveis para 
cofinanciamento ao abrigo do Horizonte 
2020, desde que satisfaçam as seguintes 
condições:
a) a necessidade existente de uma 
estrutura de execução dedicada baseada 
no artigo 185.º do TFUE;
b) um elevado nível de empenho dos 
países participantes na integração ao 
nível científico, financeiro e de gestão;
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c) valor acrescentado da ação a nível da 
União;
d) massa crítica no que diz respeito à 
dimensão e ao número dos programas em 
causa, à similitude das atividades e à 
quota-parte de investigação relevante 
abrangida;
4. A Comissão pode confiar tarefas de 
execução orçamental a uma iniciativa de 
programação conjunta, desde que os 
seguintes critérios sejam preenchidos e 
estabelecidos num acordo:
a) definição clara do objetivo a atingir e 
sua relevância para os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
objetivos mais vastos das políticas da 
União;
b) compromissos financeiros rigorosos 
dos países participantes, incluindo 
compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 
transnacionais;

Or. en

(Ver o artigo 20.º do Regulamento Horizonte 2020.)

Justificação

Por motivos de clareza jurídica e consistência, as condições de participação estabelecidas no 
artigo 20.º do Regulamento Horizonte 2020 foram complementadas com um artigo 
correspondente no convite à apresentação de propostas.

Alteração 107
Proposta de regulamento
Artigo 49-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-F
Instrumento a favor das PME

1. Apenas as PME podem responder a 
convites à apresentação de propostas 
emitidos ao abrigo do instrumento a favor 
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das PME mencionado no artigo [18.º] do 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [Programa-
Quadro Horizonte 2020].
2. Os convites à apresentação de 
propostas ao abrigo dos instrumentos a 
favor das PME devem ser convites 
abertos, com uma abordagem tanto 
quanto possível da base para o topo 
relativamente ao tema. Poder-se-á aplicar 
um procedimento de avaliação 
simplificado em duas fases, se tal for 
especificado no programa de trabalho, 
desde que isso não implique um 
prolongamento global do período de 
avaliação.
3. De acordo com o artigo 17.º-A, o prazo 
decorrente até à assinatura do contrato ao 
abrigo do instrumento a favor das PME 
não pode exceder os seis meses.
3. De acordo com o presente regulamento, 
a convenção de subvenção celebrada ao 
abrigo do instrumento a favor das PME 
pode estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente relativas à 
subcontratação, à propriedade, aos 
direitos de acesso, à exploração e à 
difusão dos resultados.
4. Se for necessária uma revisão da 
convenção de subvenção celebrada ao 
abrigo do instrumento a favor das PME 
durante a execução da ação, 
nomeadamente em matéria de alterações
na composição do consórcio, é aplicável 
um procedimento de revisão simplificado.
5. A Comissão deve assegurar 
complementaridades suficientes entre o 
instrumento a favor das PME ao abrigo 
do Horizonte 2020 e os instrumentos 
financeiros ao abrigo do Horizonte 2020 e 
do COSME, bem como regimes e 
instrumentos definidos conjuntamente 
com os Estados-Membros, como o 
Programa Comum Eurostars.

Or. en
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Justificação

Para além disso, um anexo dedicado ao Regulamento H2020 deverá dar uma ideia mais 
pormenorizada do funcionamento de todos os instrumentos dedicados e regimes de 
financiamento previstos no HORIZONTE 2020, incluindo o instrumento a favor das PME. O 
regime de «cheques-inovação» atualmente em vigor em alguns Estados-Membros pode ser 
introduzido como um novo regime de subvenções, ao abrigo do instrumento a favor das PME.

Alteração 108
Proposta de regulamento
Artigo 49-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-G
Outras disposições específicas

1. No caso de ações que impliquem 
atividades relacionadas com a segurança, 
a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de alterações 
na composição do consórcio, informações 
classificadas, exploração, difusão, 
transferência e licenciamento dos 
resultados.
2. No caso de ações de apoio a 
infraestruturas de investigação existentes 
ou novas, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas 
relativas à utilização das infraestruturas.
3. No caso de ações de investigação de 
fronteira no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação, a convenção de 
subvenção pode estabelecer disposições 
específicas, nomeadamente em matéria de 
direitos de acesso, portabilidade e difusão, 
relativamente a participantes, 
investigadores e a qualquer parte em 
causa no âmbito da ação.
4. No caso de ações de formação e 
mobilidade, a convenção de subvenção 
pode estabelecer disposições específicas 
em matéria de compromissos relativos aos 
investigadores que beneficiam da ação, 
dos direitos de propriedade, dos direitos de 
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acesso e de portabilidade.
5. No caso de ações de coordenação e 
apoio, a convenção de subvenção pode 
estabelecer disposições específicas, 
nomeadamente em matéria de 
propriedade, direitos de acesso, 
exploração e difusão dos resultados.

Or. en

Justificação

Relativamente às infraestruturas de investigação em particular, as disposições específicas 
também deveriam, se necessário, abranger outros aspetos da utilização das infraestruturas, 
não se aplicando só aos utilizadores.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução 
O relator regozija-se, de modo geral, com a proposta da Comissão sobre as «Regras de 
Participação e Difusão dos Resultados relativas ao HORIZONTE 2020» (a seguir designadas 
“regras”) como um passo importante. Aplaude, sobretudo, os seguintes aspetos:

 Uma aceitação mais ampla das práticas contabilísticas habituais dos beneficiários; 

 Um conjunto único de regras aplicáveis ao financiamento de todas as ações 
empreendidas pelos participantes ao abrigo do H2020;

 Requisitos reduzidos em matéria de sistemas de registo do tempo; 

 A inclusão do IVA na definição de custos elegíveis;   

Contudo, o relator considera que algumas alterações desejáveis, incluídas na proposta pela 
Comissão, ainda são formuladas de modo demasiado vago, ao passo que outras parecem 
constituir casos de simplificação excessiva e/ou não obtêm aprovação geral da comunidade de 
investigação e inovação. O relator critica especificamente os seguintes pormenores:

 Ausência de possibilidade de pedir o reembolso de custos indiretos com base nos 
custos efetivos;

 Uma taxa de financiamento única não tem em conta as estruturas de custo específicas 
dos diferentes participantes, levando a um financiamento ineficaz e desproporcionado 
(principalmente no que diz respeito às atividades próximas do mercado) e a um 
aumento do nível médio de reembolso por projeto em comparação ao 
Sétimo Programa-Quadro;

 A aceitação pouco assertiva e limitada das práticas contabilísticas habituais dos 
beneficiários;

 A existência de uma cláusula de salvaguarda geral relativamente ao conjunto único de 
regras aplicáveis a todos os tipos de organismos de financiamento; 

 A extensa flexibilidade das regras propostas, que deixa demasiadas decisões 
importantes para serem feitas a nível do programa de trabalho;

 Ausência de melhoria substancial na abreviação do período médio de concessão de 
subvenções;

As alterações propostas pelo relator procuram aprofundar o debate interinstitucional 
relativamente às regras e estimular consultas mais pormenorizadas com a comunidade de 
investigação e inovação. 

O relator gostaria de destacar, uma vez mais, 
que, para alcançar os objetivos definidos pelo 
Parlamento em relatórios anteriores e para 
servir os interesses da comunidade de 
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investigação e inovação, as regras devem atingir um equilíbrio sensível entre quatro princípios 
cruciais: simplificação, responsabilização, flexibilidade e fiabilidade. A boa execução do 
Horizonte 2020 dependerá, em grande medida, da realização e do equilíbrio destes princípios.

Potencial impacto da atual proposta da Comissão
Realizaram-se cálculos-modelo1, comparando o nível médio da contribuição da UE por ação 
entre o 7.º PQ e o Horizonte 2020, para as diferentes categorias de participantes. De acordo 
com estes cálculos, o modelo 100/20 proposto aumentaria o nível médio de reembolso dos 
participantes da indústria (+ 46,8 %) e das PME (+ 7,7 %), deixando as organizações de 
investigação sem fins lucrativos (- 0,5 %) e as universidades (- 0,9 %) com um nível 
ligeiramente inferior de financiamento. Esperava-se que a aplicação do modelo 100/20 
levasse a um aumento global de 7,2 % da contribuição total da UE por projeto, revertendo o 
excedente sobretudo a favor dos participantes da indústria. 

Oferecer uma taxa fixa de 20 % como a única opção para o reembolso dos custos indiretos 
colocaria os participantes com dispendiosos equipamentos de investigação de topo de gama 
em desvantagem estrutural em comparação com o 7.º PQ. Isto afetaria, não só muitos centros 
de investigação e empresas privadas, como também inúmeras universidades que têm feito 
esforços consideráveis ao longo de vários anos para mudar para uma contabilização dos 
custos totais. Alguns destes intervenientes poderiam ser impedidos de participar em projetos 
no âmbito do Horizonte 2020, principalmente em atividades próximas do mercado em que se 
aplicaria o modelo 70/20, deixando-os com um nível ainda mais baixo de financiamento. 

Um outro fator crucial que tem de ser avaliado pelos seus potenciais efeitos negativos na 
execução dos objetivos do HORIZONTE 2020 é a separação prevista entre os convites à 
apresentação de projetos de I&D e os convites à apresentação de projetos de atividades 
próximas do mercado. A regra geral de que se aplicaria uma taxa única de reembolso por 
projeto — em projetos próximos do mercado, apesar de estes poderem conter atividades de 
investigação, esta taxa seria, de qualquer modo, 70/20 para todas as atividades — confronta os 
centros de investigação e as universidades com níveis de financiamento desfavoráveis quando 
levam a cabo atividades de investigação em projetos próximos do mercado. Estas partes 
interessadas abandonariam, provavelmente, esse tipo de projetos, podendo aumentar ainda 
mais o fosso entre a investigação e a inovação, impedindo a integração do triângulo do 
conhecimento e atrasando do ciclo da inovação.

Restrições orçamentais e implicações económicas
Tendo em mente que se pretende que o Horizonte 2020 concretize uma grande mudança no 
sentido de uma maior inovação na Europa, um aumento orçamental de apenas 6,19 % 
dificilmente trará resultados sustentáveis. Por isso, o relator enfatiza, uma vez mais, o pedido 
do Parlamento de uma atribuição de 100 mil milhões ao Horizonte 2020. 

A este respeito, o impacto das regras, nomeadamente a eventual conceção do sistema de taxas 
de reembolso, não deve ser subestimado no que concerne a execução orçamental do Horizonte 

                                               
1 Documento não-oficial da Comissão «Horizonte 2020 – Simplificação das regras de financiamento: Taxa única 
de reembolso para todos os participantes e atividades e taxa fixa única para custos indiretos», 19.4.2012.
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2020. O relator frisa a sua preocupação de que a definição de taxas de reembolso demasiado 
elevadas poderá limitar consideravelmente o número de projetos que poderão ser financiados 
ao abrigo do Horizonte 2020, reduzindo, consequentemente, o impacto global do programa e 
possivelmente prejudicando a execução da Iniciativa Emblemática «União da Inovação» e a 
estratégia «Europa 2020».

Esta questão poderá ganhar ainda maior importância, dado que o resultado das negociações 
sobre o próximo Quadro Financeiro Plurianual pode deixar o Horizonte 2020 com um 
enquadramento financeiro ainda menor do que o atualmente proposto pela Comissão. 

Antecipando um orçamento potencialmente restringido para o HORIZONTE 2020, o relator 
procura manter o nível médio de contribuição da UE por projeto que foi garantido no 7.º PQ, 
assegurando, deste modo, que o número total de projetos não tenha de ser reduzido devido a 
um financiamento de projetos desproporcionado e ineficaz.

De um ponto de vista económico, o financiamento de atividades próximas do mercado tem de 
seguir um conceito mais claramente definido. O relator salienta que o financiamento da União 
no domínio da investigação e da inovação tem de procurar um efeito de alavancagem 
substancial em termos de investimento privado. O financiamento da União tem de ser 
proporcional e não deve levar a distorções do mercado. 

Um conjunto simplificado de taxas de reembolso que permitam um financiamento contínuo 
para todo o ciclo de inovação 
Tendo em mente as estimativas supramencionadas dos efeitos potenciais das regras propostas, 
assim como as preocupações orçamentais, o relator decidiu propor um conjunto alternativo de 
taxas de reembolso. Este conjunto de taxas procura atender as necessidades específicas dos 
diferentes participantes e alcançar um melhor equilíbrio entre uma simplificação adequada e 
uma política de financiamento da investigação e da inovação mais eficaz e responsabilizável.

Em primeiro lugar, o relator propõe a reintrodução de uma opção de reembolso dos custos 
indiretos efetivos para todos os tipos de participantes, com base nas suas práticas 
contabilísticas habituais. Esta medida é aconselhável por diversos motivos: continuidade, 
simplificação, sustentabilidade da política de financiamento da IDI da União, atraindo 
participantes de excelência. Contudo, dado que a reintrodução desta opção levaria a um 
aumento ainda maior da contribuição total da UE por projeto (+ 9,2 %)1, o relator considera 
ainda mais necessário um conjunto alternativo de taxas de reembolso. 

O relator propõe, então, diferenciar as taxas de reembolso não só pelo tipo de atividade 
(ID/PdM), tal como atualmente previsto, mas também pelo método de cálculo dos custos 
(custos diretos + taxa fixa / custos efetivos) e pelo tipo de participante (universidades, centros 
de investigação, outros / PME / indústria). O relator acredita que esta diferenciação permite 
uma abordagem de financiamento mais adaptada aos participantes permitindo, desse modo, 
uma execução contínua do financiamento da inovação, facilitando a combinação de atividades 

                                               
1 Documento não-oficial da Comissão «Horizonte 2020: esclarecimentos sobre alguns aspetos das Regras de 
Participação e Difusão», 29.5.2012. 
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de investigação e próximas do mercado no seio de um mesmo projeto e a integração do 
triângulo do conhecimento. 

O relator gostaria de salientar que o financiamento da inovação continua a ser uma «caixa 
negra» orçamental, já que não foi dada nenhuma indicação relativa à quota-parte dos projetos 
próximos do mercado no âmbito do orçamento do Horizonte 2020. Tendo em mente que as 
atividades próximas do mercado como a demonstração, o ensaio e as ações-piloto tendem a 
ser muito mais dispendiosas do que os projetos de I&D, o relator considerou necessário 
adaptar a taxa de reembolso das atividades próximas do mercado a esta situação de 
insegurança, de modo a evitar grandes reduções do financiamento de I&D da União. 

Simplificação para todos os participantes
Ao longo dos dois últimos anos, o Parlamento apelou repetidamente à Comissão para que 
procedesse a um avanço significativo no que respeita à simplificação.  Agora, está perante 
uma proposta em que alguns aspetos sofrem de excesso de simplificação, enquanto outros não 
foram suficientemente tidos em conta. O relator propõe, por isso, algumas medidas de 
simplificação propostas pelo Parlamento em relatórios anteriores.  

O relator propõe, sobretudo, uma amplificação da aceitação das práticas contabilísticas 
habituais dos beneficiários, convencido de que desse modo se poderão alcançar uma 
verdadeira redução dos encargos administrativo e do risco de erro para todos os participantes. 

Para além do reconhecimento das práticas contabilísticas habituais dos beneficiários, o relator 
acredita que um conjunto único e claro de regras comuns é uma outra pedra angular da 
simplificação do Horizonte 2020 apelando, por isso, à concretização total dessa ideia.  Duvida 
que uma grande flexibilidade durante o processo de execução levará à simplificação, antes 
pelo contrário. Ao passo que a flexibilidade é necessária para alguns organismos de 
financiamento, a maioria dos participantes beneficiaria de um conjunto claro de regras fiáveis. 
A reintrodução de um modelo de convenção de subvenção enquanto ponto de referência 
padrão para todas as convenções de subvenção, clarificando diversas definições e disposições 
e incluindo um novo título «Disposições Específicas», que contenha artigos dedicados aos 
prémios, à adjudicação de contratos, aos instrumentos financeiros, ao instrumento a favor das 
PME, às PPP e às P2P são propostas que procuram reforçar a ideia de um «conjunto único de 
regras».  

Além disso, o relator gostaria de ver o Horizonte 2020 tornar-se mais acessível a candidatos 
novos e inexperientes. A criação de um portal de acesso único e de fácil utilização que funda 
os «planos de trabalho» dos organismos de financiamento nos «programas de trabalho» da 
Comissão, assim como de um guia explicativo do processo de seleção parecem propostas 
úteis para este efeito.

Responder às necessidades reais da indústria
O relator receia que o aumento do nível de reembolso dos participantes da indústria, tal como 
atualmente proposto pela Comissão, poderá servir de compensação financeira pelas lacunas 
do programa que, de outro modo, não foram abordadas, levando também a um incentivo 
meramente aparente da quota-parte da indústria no orçamento global do Horizonte 2020, não 
aumentando, na realidade, o número de participantes da indústria nos projetos.  
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O relator procura, por isso, responder às necessidades reais dos participantes da indústria. A 
definição de um limite explícito de seis meses para o período de concessão de subvenções é a 
medida mais fundamental a este respeito. O tempo torna-se um fator cada vez mais 
importante, tendo em conta que o Horizonte 2020 visa promover a inovação. Isto aplica-se 
especialmente às empresas e às PME altamente inovadoras. Um período de concessão de 
subvenções abreviado é também uma pré-condição para atrair parceiros de investigação de 
excelência de todo o mundo — sendo a internacionalização um outro fator de atração para os 
participantes da indústria.

Além do mais, o relator considera que incluir artigos dedicados aos instrumentos a favor das 
PME, assim como aos instrumentos financeiros, tornou o funcionamento desses instrumentos 
mais claro.

A clarificação de certos aspetos relativos aos direitos de propriedade intelectual, às obrigações 
de difusão e exploração adicionais e ao conceito de «acesso aberto» deve permitir que as 
empresas compreendam melhor a forma como os seus interesses comerciais serão protegidos 
quando participarem no Horizonte 2020. 

E, por último mas não menos importante, o relator propôs várias alterações para destacar as 
possibilidades de cofinanciamento e de utilização combinada dos instrumentos do Horizonte 
2020 para o financiamento de projetos, permitindo igualmente o financiamento cumulativo e 
visando, nomeadamente, um financiamento viável para projetos de demonstração de larga 
escala.


