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PR_CNS_art51am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal 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 correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho (Euratom) que estabelece as regras de 
participação de empresas, centros de investigação e universidades em acções no âmbito 
do sétimo programa-quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica e as regras 
de difusão dos resultados da investigação
(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2006)0042)1,

– Tendo em conta os artigos 7° e 10° do Tratado Euratom, nos termos do qual foi 
consultado pelo Conselho (C6-0080/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Orçamentos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do artigo 119º, 
segundo parágrafo, do Tratado Euratom;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 5

(5) O sétimo programa-quadro deveria 
promover a participação das regiões 
ultraperiféricas da Comunidade, bem como 

(5) O sétimo programa-quadro deveria 
promover a participação das regiões 
ultraperiféricas da Comunidade e dos 

1 Ainda não publicada em JO.
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de uma vasta gama de empresas, centros de 
investigação e universidades.

países e territórios ultramarinos 
associados à Comunidade Europeia, bem 
como de uma vasta gama de empresas, 
centros de investigação e universidades.

Justificação

É oportuno harmonizar o presente regulamento com a Decisão 2001/822/CE do Conselho, de 
27 de Novembro de 2001, relativa à associação dos países e territórios ultramarinos à 
Comunidade Europeia ("Decisão de Associação Ultramarina"), que prevê no seu artigo 58º 
que "as pessoas provenientes dos PTU e, se for caso disso, os organismos e instituições 
públicos e/ou privados competentes dos PTU beneficiarão dos programas comunitários".

Alteração 2
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) No sétimo programa-quadro, os 
modelos de custo utilizados para declarar 
os custos incorridos com a execução dos 
contratos inerentes ao sexto programa-
quadro devem ser abandonados. Tal tem 
como principal objectivo, em primeiro 
lugar, simplificar a definição dos custos 
elegíveis e, em segundo lugar, pôr todos 
os participantes em pé de igualdade. No 
sexto programa-quadro existia 
efectivamente um modelo de custos que 
permitia a determinadas entidades 
jurídicas beneficiar de um reembolso que 
podia ir até 100% dos seus custos 
adicionais e não dos custos globais. Com 
efeito, o modelo de "custos adicionais" 
baseava-se na presunção de que estes 
custos representam aproximadamente 
50% da totalidade dos custos. Assim, em 
comparação com um retorno ao modelo 
dos custos adicionais, um reembolso de 
75% de todos os custos elegíveis, directos 
e indirectos (incluindo os custos com o 
pessoal permanente), deve funcionar 
como um maior incentivo para estas 
entidades jurídicas do que a repetição de 
um modelo de custos adicionais.
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Justificação

Il est important de bien expliquer que l'abandon du model de remboursement des coûts 
additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les 
universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de 
leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts 
additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des 
coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur 
personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs 
pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou 
uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour 
les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire 
rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au 
modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la 
participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux 
forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système 
sophistiqué de comptabilité analytique.  

Alteração 3
Considerando 17

(17) A Comissão deveria proceder ao 
acompanhamento das acções indirectas 
realizadas no âmbito do sétimo programa-
quadro e do sétimo programa-quadro e 
seus programas específicos.

(17) A Comissão deveria proceder ao 
acompanhamento das acções indirectas 
realizadas no âmbito do sétimo 
programa-quadro e do sétimo 
programa-quadro e seus programas 
específicos. Deveria proceder igualmente 
à avaliação das presentes regras de 
participação e de difusão dos resultados.

Justificação

As presentes regras devem também ser objecto de uma avaliação periódica por forma a 
permitir eventuais ajustamentos das condições de aplicação.

Alteração 4
Considerando 17 bis (novo)

. (17 bis) No que diz respeito ao 
financiamento no âmbito do sétimo 
programa-quadro, a frequência e a 
natureza dos relatórios apresentados pelo 
consórcio à Comissão devem ser 
determinadas na convenção de 
subvenção. Por via de regra, os requisitos 
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nesta matéria devem ser reduzidos ao 
mínimo, garantindo simultaneamente um 
acompanhamento adequado do projecto 
pela Comissão.
Regra geral, e salvo excepção 
devidamente justificada, a exigência de 
certificados de auditoria não deve ir além 
dos princípios estabelecidos no 
Regulamento Financeiro.

Justificação

Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même 
(durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports 
nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention. 
Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le 
système rigide et non adapté à la réalité du projet.

En ce qui concerne les certificats d'audit, les nouveaux principes établis par le Règlement 
Financier donnent beaucoup plus de flexibilité dans ce domaine. Les limites y établies sont 
qu'un certificat d'audit n'est obligatoire que pour les subventionnés de plus de € 750 000 par 
bénéficiaire (mais alors un certificat sera nécessaire pour chaque paiement). La convention 
de subvention pourrait prévoir un certificat à la fin de l'action dans des cas particuliers où le 
montant de la subvention sera très important (mais en dessous du seuil de € 750 000). 

Alteração CA1
Artigo 2

Para fins do presente regulamento, são 
aplicáveis as definições a seguir 
apresentadas, para além das estabelecidas no 
Regulamento Financeiro e nas normas de 
execução. Entende-se por:

Para fins do presente regulamento, são 
aplicáveis as definições a seguir 
apresentadas, para além das estabelecidas no 
Regulamento Financeiro e nas normas de 
execução. Entende-se por:

(1) "Novos conhecimentos", os resultados, 
incluindo as informações, passíveis ou não 
de protecção, gerados por acções. Esses 
resultados incluem direitos relacionados com 
o direito de autor, direitos relativos a 
desenhos ou modelos, direitos de patente, 
direitos de protecção de variedades vegetais 
ou formas similares de protecção;

(1) "Novos conhecimentos", os resultados, 
incluindo as informações, passíveis ou não 
de protecção, gerados por acções. Esses 
resultados incluem direitos relacionados com 
o direito de autor, direitos relativos a 
desenhos ou modelos, direitos de patente, 
direitos de protecção de variedades vegetais 
ou formas similares de protecção;

(2) “Conhecimentos preexistentes”, as 
informações detidas pelos participantes antes 
da sua adesão à convenção de subvenção, 
bem como os direitos de autor ou outros 

(2) “Conhecimentos preexistentes”, as 
informações detidas pelos participantes antes 
da celebração da convenção de subvenção, 
bem como os direitos de autor ou outros 
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direitos de propriedade intelectual 
relacionados com essa informação cujos 
pedidos de registo foram apresentados 
antes da respectiva adesão à convenção de 
subvenção, e que sejam necessárias para a 
execução da acção indirecta ou para a 
utilização dos resultados da acção indirecta;

direitos de propriedade intelectual ou 
pedidos de registo para o efeito relacionados 
com essa informação que sejam necessárias 
para a execução da acção indirecta ou para a 
utilização dos novos conhecimentos da 
acção indirecta;

(3) “Organização de investigação", uma 
organização sem fins lucrativos que realiza 
trabalhos de investigação científica ou 
técnica como seu principal objectivo;

(3) “Organização de investigação", uma 
organização sem fins lucrativos que realiza 
trabalhos de investigação científica ou 
técnica como seu principal objectivo;

(4) "País terceiro", um Estado que não é um 
Estado-Membro;

(4) "País terceiro", um Estado que não é um 
Estado-Membro;

(5) "Estado associado", um país terceiro que 
seja parte num acordo internacional com a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
nos termos do qual ou com base no qual 
contribui financeiramente para a totalidade 
ou parte do sétimo programa-quadro;

(5) "Estado associado", um país terceiro que 
seja parte num acordo internacional com a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
nos termos do qual ou com base no qual 
contribui financeiramente para a totalidade 
ou parte do sétimo programa-quadro;

(6) "Organização internacional", uma 
organização intergovernamental, com 
excepção da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica, com personalidade 
jurídica ao abrigo do direito internacional 
público, bem como qualquer agência 
especializada instituída por essa organização 
internacional;

(6) "Organização internacional", uma 
organização intergovernamental, com 
excepção da Comunidade Europeia da 
Energia Atómica, com personalidade 
jurídica ao abrigo do direito internacional 
público, bem como qualquer agência 
especializada instituída por essa organização 
internacional;

(7) "Organização internacional de interesse 
europeu", uma organização internacional 
cuja maioria dos membros são Estados-
Membros da Comunidade ou Estados 
associados e cujo principal objectivo é 
promover a cooperação científica e 
tecnológica na Europa;

(7) "Organização internacional de interesse 
europeu", uma organização internacional 
cuja maioria dos membros são Estados-
Membros da Comunidade ou Estados 
associados e cujo principal objectivo é 
promover a cooperação científica e 
tecnológica na Europa;

(8) "Organismo público", qualquer entidade 
jurídica estabelecida como tal pelo direito 
público nacional, bem como organizações 
internacionais;

(8) "Organismo público", qualquer entidade 
jurídica estabelecida como tal pelo direito 
público nacional, qualquer entidade 
jurídica de direito privado com autonomia 
administrativa, qualquer entidade jurídica 
instituída em conformidade com o direito 
privado nacional, mas financiada 
principalmente com verbas públicas, bem 
como organizações internacionais;

(9) "PME", micro, pequenas e médias 
empresas na acepção da Recomendação 

(9) "PME", micro, pequenas e médias 
empresas na acepção da Recomendação 



PE 372.058v02-00 10/41 PR\624617PT.doc

PT

2003/361/CE, na sua versão de 6 de Maio de 
2003;

2003/361/CE, na sua versão de 6 de Maio de 
2003;

(9 bis) "Empresa associada", em relação a 
outra entidade jurídica, qualquer entidade 
jurídica que esteja
a) sob o controlo directo ou indirecto da 
outra entidade jurídica ou

  b) sob o mesmo controlo directo ou 
indirecto, tal como a outra entidade 
jurídica. 

(10) "Programa de trabalho", um plano 
adoptado pela Comissão para a execução de 
um programa específico conforme referido 
no artigo 2º da Decisão […/…];

(10) "Programa de trabalho", um plano 
adoptado pela Comissão para a execução de 
um programa específico conforme referido 
no artigo 2º da Decisão […/…];

(11) "Regimes de financiamento", 
mecanismos para o financiamento 
comunitário de acções indirectas conforme 
estabelecido na alínea a) do anexo II da 
Decisão […/…];

(11) "Regimes de financiamento", 
mecanismos para o financiamento 
comunitário de acções indirectas conforme 
estabelecido na alínea a) do anexo II da 
Decisão […/…];

(11 bis) “Interesse legítimo”, qualquer 
interesse de qualquer natureza, 
nomeadamente de interesse comercial, que 
um participante possa invocar nos casos 
especificados no presente regulamento, 
desde que possa provar que, em 
determinadas circunstâncias, a não tomada 
em consideração do seu interesse lhe possa 
causar um prejuízo de gravidade 
desproporcionada;
(11 ter) “Condições equitativas e 
razoáveis”, condições equitativas e 
razoáveis de natureza diversa, 
nomeadamente financeiras (montante fixo, 
taxas, etc.), estabelecidas em função da 
contribuição do participante para os 
trabalhos de que resultam os 
conhecimentos cujo acesso faculta e o 
potencial dos referidos conhecimentos;

(12) “Associado”, uma entidade jurídica 
que concluiu um contrato de associação com 
a Comunidade Europeia da Energia Atómica;

(12) “Associado”, uma entidade jurídica que 
concluiu um contrato de associação com a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica;

(12 bis) “Participante”, uma entidade 
jurídica que contribui para uma acção 
indirecta e que tem direitos e deveres 
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perante a Comunidade, nos termos do 
presente Regulamento ou da convenção de 
subvenção;
(12 ter) "Entidades associadas”, entidades 
jurídicas em que uma entidade está sob o 
controlo directo ou indirecto da outra 
entidade jurídica ou sob o mesmo controlo 
directo ou indirecto, tal como a outra 
entidade jurídica; "empresas associadas", 
a definição de controlo equivale à posse de 
mais de 50% das acções com direito de voto 
da referida entidade. 

Alteração 8
Artigo 3, parágrafo -1 (novo)

As acções do sétimo programa-quadro 
podem dar lugar à criação ou ao 
intercâmbio de informações classificadas 
da UE. Estas são geridas e protegidas nos 
termos do disposto na Decisão 
(2001/844/CE, CECA, EURATOM) da 
Comissão, de 29 de Novembro de 2001, 
que altera o seu Regulamento Interno.1
1 JO L 317, de 3.12.2001, p. 1.

Justificação

O tratamento proposto pela Comissão com a introdução de disposições específicas na 
convenção de subvenção (nº 3 do artigo 21º) não é suficiente, na medida em que a 
confidencialidade deve ser igualmente assegurada desde a fase de avaliação das propostas.

A Comissão está a proceder actualmente à alteração da Decisão 2001/844/CE, CECA, 
EURATOM da Comissão, que altera o seu Regulamento Interno, a fim de transpor a Decisão 
do Conselho 2005/952/CE, que altera a Decisão do Conselho 2001/264/CE que aprova as 
regras de segurança do Conselho, até meados do ano.

Alteração 9
Artigo 10, parágrafo 1 bis (novo)

Os participantes provenientes de países 
terceiros poderão beneficiar, se o 
desejarem, de um reembolso baseado num 
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montante fixo estabelecido pelo 
investigador.

Justificação

Os participantes provenientes de países terceiros têm frequentemente dificuldade em calcular 
os seus custos reais, bem como em definir a sua parte proporcional do co-financiamento. Um 
montante fixo poderá resolver este problema. Poderá utilizar-se para este fim a taxa prevista 
para as redes de excelência.

Alteração CA2
Artigo 12

1. A Comissão publicará convites à 
apresentação de propostas para acções 
indirectas de acordo com os requisitos 
estabelecidos nos programas específicos e 
programas de trabalho relevantes.

1. A Comissão publicará convites à 
apresentação de propostas de acordo com os 
requisitos estabelecidos nos programas 
específicos e programas de trabalho 
relevantes que podem incluir convites 
destinados a grupos específicos, tais como 
as PME.

Para além da publicidade referida nas 
normas de execução, a Comissão publicará 
os convites à apresentação de propostas nas 
páginas Internet do sétimo programa quadro, 
através de canais específicos de informação 
e nos pontos de contacto nacionais criados 
pelos Estados-Membros e Estados 
associados.

Para além da publicidade referida nas 
normas de execução, a Comissão publicará 
os convites à apresentação de propostas nas 
páginas Internet do sétimo programa quadro, 
através de canais específicos de informação 
e nos pontos de contacto nacionais criados 
pelos Estados-Membros e Estados 
associados.

2. Quando adequado, a Comissão indicará 
no convite à apresentação de propostas que 
os participantes não necessitam de celebrar 
um acordo de consórcio.

2. Quando adequado, a Comissão indicará 
no convite à apresentação de propostas que 
os participantes não necessitam de celebrar 
um acordo de consórcio.
2 bis. Os convites à apresentação de 
propostas devem ter objectivos precisos e 
bem definidos para que os candidatos não 
respondam inutilmente.
2 ter. Os critérios de selecção devem 
reflectir as características dos projectos, 
bem como a respectiva qualidade e 
execução.

Alteração CA3
Artigo 13
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A Comissão não publicará convites à 
apresentação de propostas para as seguintes 
acções:

Em conformidade com o Regulamento 
Financeiro e as respectivas disposições de 
execução, a Comissão não publicará 
convites à apresentação de propostas para as 
seguintes acções:

(a) Acções de coordenação e apoio a realizar 
por entidades jurídicas indicadas nos 
programas específicos ou nos programas de 
trabalho, nos casos em que o programa 
específico permite a identificação de 
beneficiários nos programas de trabalho, de 
acordo com as normas de execução;

(a) Acções de coordenação e apoio a realizar 
por entidades jurídicas indicadas nos 
programas específicos ou nos programas de 
trabalho, nos casos em que o programa 
específico permite a identificação de 
beneficiários nos programas de trabalho;

(b) Acções de coordenação e apoio que 
consistam numa aquisição ou serviço sujeito 
às regras em matéria de contratos públicos 
estabelecidas no Regulamento Financeiro;

(b) Acções de coordenação e apoio que 
consistam na aquisição de um bem ou de 
um serviço estabelecido por contrato e 
seleccionado segundo as regras em matéria 
de contratos públicos;

(b bis) Acções de coordenação e apoio 
relacionadas com a atribuição de uma 
bolsa de estudos, de investigação ou de 
formação e de prémios na sequência de 
concursos;

(c) Acções de coordenação e apoio 
relacionadas com a nomeação de peritos 
independentes;

(c) Acções de coordenação e apoio 
relacionadas com a nomeação de peritos 
independentes;

(d) Outras acções em que tal esteja previsto 
no Regulamento Financeiro ou nas suas 
normas de execução.

(d) Outras acções implementadas com base 
em decisões do Conselho e do Parlamento 
Europeu (ou do Conselho após consulta do 
Parlamento Europeu) identificadas na 
alínea a) do anexo II da Decisão […/… ] 
que estabelece o sétimo programa-quadro.

Alteração CA4 bis
Capítulo II, secção 2, subsecção 2, título

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS AVALIAÇÃO, SELECÇÃO, 
NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES

Alteração CA4 ter
Artigo 14

Avaliação, selecção e aprovação Princípios de avaliação e critérios de 
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selecção e aprovação

1. A Comissão avaliará todas as propostas 
apresentadas em resposta a convites à 
apresentação de propostas com base nos 
princípios de avaliação e nos critérios de 
selecção e aprovação estabelecidos no 
programa específico e no programa de 
trabalho.

1. A Comissão avaliará todas as propostas 
apresentadas em resposta a convites à 
apresentação de propostas com base nos 
princípios de avaliação, numa avaliação 
realizada por pares e nos critérios de 
selecção e aprovação estabelecidos no 
programa específico e no programa de 
trabalho.

Os critérios utilizados são os seguintes:
a) a excelência científica e tecnológica, 
bem como o grau de inovação;
b) a capacidade de realizar a acção 
indirecta com êxito e de assegurar uma 
gestão eficaz, apreciada em termos de 
recursos e competências, nomeadamente 
no que diz respeito às modalidades de 
organização definidas pelos participantes;
c) a pertinência em relação aos objectivos 
do programa específico;
d) a massa crítica de recursos mobilizados e 
a sua contribuição para as políticas 
comunitárias;
e) a qualidade do plano de valorização e 
difusão dos conhecimentos, o potencial em 
matéria de promoção da inovação e 
projectos claros em matéria de gestão da 
propriedade intelectual.

O programa de trabalho pode definir 
critérios específicos ou mais pormenores 
sobre a aplicação dos critérios.

O programa de trabalho pode definir 
critérios específicos ou mais pormenores 
sobre a aplicação dos critérios.

1 bis. Poderão efectuar-se avaliações 
externas desde que estejam previstas no 
programa de trabalho ou no convite à 
apresentação de propostas.

2. Não serão seleccionadas propostas que 
contrariem princípios éticos fundamentais ou 
não satisfaçam as condições estabelecidas no 
programa específico, no programa de 
trabalho ou no convite à apresentação de 
propostas. Essas propostas podem ser 
excluídas dos processos de avaliação, 
selecção e aprovação em qualquer 

2. Não serão elegíveis para participação 
propostas que contrariem princípios éticos 
fundamentais ou não satisfaçam as 
condições estabelecidas no programa 
específico, no programa de trabalho ou no 
convite à apresentação de propostas, 
podendo ser excluídas em qualquer 
momento, após consulta de peritos 
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momento. independentes.

3. As propostas serão seleccionadas com 
base nos resultados da avaliação.

3. As propostas serão classificadas com base 
nos resultados da avaliação e seleccionadas 
para financiamento de acordo com essa 
classificação.

3 bis. Serão publicados guias para os 
executantes das avaliações, assim como os 
critérios da sua selecção no âmbito do 
sétimo programa-quadro.

Alteração CA5
Artigo 15, n°s 2, 3 e 4

2. Quando um convite à apresentação de 
propostas estabelece um procedimento de 
apresentação de propostas em duas fases, 
apenas será solicitada a apresentação de 
propostas completas para a segunda fase 
caso as propostas tenham satisfeito os 
critérios de avaliação da primeira fase.

2. Quando um convite à apresentação de 
propostas estabelece um procedimento de 
apresentação de propostas em duas fases, 
apenas será solicitada a apresentação de 
propostas completas para a segunda fase 
caso as propostas tenham satisfeito os 
critérios de avaliação da primeira fase.

A primeira fase do procedimento termina 
com uma avaliação sumária das propostas 
admissíveis apresentadas. Os candidatos 
serão notificados nos casos em que, já no 
final desta fase processual, as respectivas 
propostas se revelarem destituídas de 
perspectivas de êxito.
A segunda fase processual deve distinguir-
se notoriamente da fase precedente, 
sobretudo no respeitante à dimensão e ao 
conteúdo das provas a apresentar pelos 
candidatos. Nos casos em que seja exigida 
a um candidato a apresentação de 
documentação probatória suplementar, a 
Comissão deve informá-lo plena e 
claramente. Todos os dados recolhidos são 
arquivados numa base de dados. Cumpre 
providenciar no sentido de uma rápida 
conclusão do procedimento.
Ao longo da duração de todo o 
procedimento, a Comissão velará, em 
particular, por que os encargos incorridos 
pelos candidatos com a publicação, 
documentação e demais obrigações 
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relacionadas com a apresentação de provas 
no contexto do pedido de subvenção não 
sejam desproporcionais ao valor da 
subvenção a conceder.

3. Quando um convite à apresentação de 
propostas estabelece um procedimento de 
avaliação em duas fases, apenas as propostas 
que passarem na primeira fase, com base na 
avaliação de um conjunto limitado de 
critérios, continuarão a ser avaliadas.

3. Quando um convite à apresentação de 
propostas estabelece um procedimento de 
avaliação em duas fases, apenas as propostas 
que passarem na primeira fase, com base na 
avaliação de um conjunto limitado de 
critérios, continuarão a ser avaliadas. Em 
qualquer caso, nem a primeira fase, nem a 
segunda fase do procedimento de avaliação 
podem exceder seis meses. 
3 bis. Salvo especificação em contrário 
prevista no programa de trabalho, as 
propostas para acções indirectas são 
apresentadas por via electrónica.

4. A Comissão adoptará e publicará regras 
destinadas a assegurar uma verificação 
coerente da existência e estatuto jurídico dos 
participantes em acções indirectas, bem 
como da sua capacidade financeira.

4. A Comissão adoptará e publicará regras 
destinadas a assegurar uma verificação 
coerente da existência e estatuto jurídico dos 
participantes em acções indirectas, bem 
como da sua capacidade financeira. Para o 
efeito, a Comissão criará e utilizará uma 
base de dados central de que constarão as 
devidas informações jurídicas e financeiras 
relativas aos candidatos.
4 bis. A Comissão procederá à publicação, 
na página oficial do Sétimo Programa-
Quadro na Internet, das informações 
relativas aos projectos apoiados, salvo nos 
casos em que essas informações se 
encontrem abrangidas pelo princípio da 
confidencialidade.
4 ter. No caso de uma proposta 
seleccionada, a Comissão poderá, se 
necessário, ajustar com os participantes a 
modificação de aspectos científicos, 
operacionais e financeiros da acção 
indirecta dentro dos limites estabelecidos 
pelo programa de trabalho e pelo convite à 
apresentação de propostas, tendo em conta 
os resultados da avaliação das propostas 
em causa.
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Alteração 7
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15° bis
Prevenção de dupla verificação

A fim de evitar uma dupla verificação, a 
Comissão certificará uma verificação bem 
sucedida, que será, em princípio 
considerada suficiente para todas as 
propostas apresentadas pelo mesmo 
participante. Para o efeito, a Comissão 
estabelecerá um sistema único de 
verificação e certificação e adoptará e 
publicará regras específicas.

Justificação

A alteração proposta garantirá uma abordagem coerente a nível da Comissão, precavendo 
uma burocracia desnecessária para os participantes e acelerando a negociação das 
propostas seleccionadas. 

Alteração CA6 bis
Artigo 16

1. A Comissão nomeará peritos 
independentes para assistir na avaliação 
prevista no âmbito do sétimo programa-
quadro e dos seus programas específicos.

1. A Comissão nomeará peritos 
independentes para assistir na avaliação das 
acções indirectas prevista no âmbito do 
sétimo programa-quadro e dos seus 
programas específicos.

No caso de acções de coordenação e apoio 
referidas no artigo 13º, apenas serão 
nomeados peritos independentes caso a 
Comissão o considere adequado.

No caso de acções de coordenação e apoio 
referidas no artigo 13º, apenas serão 
nomeados peritos independentes caso a 
Comissão o considere adequado.

2. Os peritos independentes serão escolhidos 
em função das competências e 
conhecimentos adequados às tarefas que lhes 
forem confiadas.

2. Os peritos independentes serão escolhidos 
em função das competências e 
conhecimentos adequados às tarefas que lhes 
forem confiadas e, se for caso disso, ser-
lhes-á facultado o acesso, ao nível 
adequado, às informações consideradas 
informações classificadas da União 
Europeia pelos serviços da Comissão.

Os peritos independentes serão identificados Os peritos independentes serão identificados 



PE 372.058v02-00 18/41 PR\624617PT.doc

PT

e seleccionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas apresentadas 
por indivíduos e em convites dirigidos a 
agências nacionais de investigação e 
instituições ou empresas de investigação, 
com vista à elaboração de listas de 
candidatos adequados.

e seleccionados com base em convites à 
apresentação de candidaturas apresentadas 
por indivíduos e em convites dirigidos a 
organizações pertinentes como agências 
nacionais de investigação e instituições ou 
empresas de investigação, com vista à 
elaboração de listas de candidatos 
adequados.

A Comissão pode, se considerar adequado, 
seleccionar qualquer indivíduo com as 
competências necessárias que não esteja 
incluído nessas listas. 
Serão tomadas as medidas adequadas para 
garantir um equilíbrio razoável dos géneros 
quando da nomeação de grupos de peritos 
independentes.

Serão tomadas as medidas adequadas para 
garantir um equilíbrio razoável dos géneros 
quando da nomeação de grupos de peritos 
independentes.

2bis. Para a avaliação e fiscalização da 
investigação de ponta conduzida por 
investigadores, a Comissão procederá à 
nomeação de peritos com base numa 
proposta apresentada pelo Conselho 
Científico do Conselho Europeu de 
Investigação.

3. Ao nomear um perito independente, a 
Comissão envidará todos os esforços para 
assegurar que este não se veja confrontado 
com conflitos de interesses em relação ao 
assunto sobre o qual se deverá pronunciar.

3. A Comissão tomará todas as medidas 
apropriadas para assegurar que o perito não 
se veja confrontado com conflitos de 
interesses em relação ao assunto sobre o 
qual se deverá pronunciar.

4. A Comissão adoptará um modelo de carta 
de nomeação, a seguir designada "carta de 
nomeação", que incluirá uma declaração do 
perito independente em como não existe 
qualquer conflito de interesses à data da 
nomeação e em que este se compromete a 
informar a Comissão caso surja uma 
situação de conflito de interesses durante a 
elaboração do seu parecer ou no 
desempenho das suas funções. A Comissão 
assinará uma carta de nomeação entre a 
Comunidade e cada perito independente.

4. A Comissão adoptará um modelo de carta 
de nomeação, a seguir designada "carta de 
nomeação", que incluirá uma declaração do 
perito independente em como não existe 
qualquer conflito de interesses à data da 
nomeação e em que este se compromete a 
informar a Comissão caso surja uma 
situação de conflito de interesses durante a 
elaboração do seu parecer ou no 
desempenho das suas funções. A Comissão 
assinará uma carta de nomeação entre a 
Comunidade e cada perito independente.

5. A Comissão publicará periodicamente, 
por qualquer meio adequado, a lista dos 
peritos independentes que a assistiram em 
cada programa específico.

5. A Comissão publicará, o mais tardar no 
início do período de duração do Sétimo 
Programa-Quadro, os nomes de todos os 
peritos que podem avaliar as propostas de 
projectos. Esta documentação poderá ser 
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consultada em qualquer momento. A 
Comissão publicará periodicamente, e pelo 
menos uma vez por ano, por qualquer meio 
adequado, a lista dos peritos independentes 
que a assistiram em cada programa 
específico.

Alteração CA7 bis
Capítulo II, secção 2, subsecção 3, título

EXECUÇÃO E CONVENÇÕES DE 
SUBVENÇÃO

EXECUÇÃO DE ACÇÕES INDIRECTAS 
E CONVENÇÕES DE SUBVENÇÃO

Alteração CA7 ter
Artigo 17

1. Os participantes executarão a acção 
indirecta e tomarão todas as medidas 
necessárias e razoáveis para esse efeito. Os 
participantes numa mesma acção indirecta 
têm, perante a Comunidade, a 
responsabilidade solidária de realização 
conjunta do trabalho.

1. Os participantes executarão a acção 
indirecta e tomarão todas as medidas 
necessárias e razoáveis para esse efeito. 
Cada um dos participantes numa mesma 
acção indirecta tem, perante a Comunidade, 
a obrigaçãode realizar o seu trabalho de 
acordo com um plano de trabalho 
elaborado conjuntamente. Não obstante, 
um participante jamais poderá ser intimado 
pela Comunidade a efectuar qualquer 
restituição da contribuição financeira 
comunitária atribuída a um outro 
participante, ou a suportar os custos, as 
despesas ou os prejuízos incorridos pela 
Comunidade, em consequência do 
incumprimento das obrigações por parte de 
outro participante, excepto nos casos em 
que seja óbvia a existência de uma 
responsabilidade partilhada na má 
utilização dos fundos.

2. A Comissão elaborará uma convenção de 
subvenção entre a Comunidade e os 
participantes, com base no modelo de 
convenção de subvenção previsto no nº 7 do 
artigo 18º e tomando em consideração as 
características do regime de financiamento 

2. A Comissão elaborará uma convenção de 
subvenção entre a Comunidade e os 
participantes, com base no modelo de 
convenção de subvenção previsto no nº 7 do 
artigo 18º e tomando em consideração as 
características do regime de financiamento 
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em causa. em causa.

3. Os participantes não assumirão 
compromissos incompatíveis com a 
convenção de subvenção.

3. Os participantes não assumirão 
compromissos incompatíveis com a 
convenção de subvenção.

4. Caso um participante não cumpra as suas 
obrigações, os outros participantes 
cumprirão a convenção de subvenção sem 
qualquer contribuição comunitária 
complementar, a menos que a Comissão 
expressamente os liberte dessa obrigação.

4. Caso um participante não cumpra as suas 
obrigações no tocante à execução da acção 
indirecta, os outros participantes cumprirão 
a convenção de subvenção sem qualquer 
contribuição comunitária complementar, a 
menos que a Comissão expressamente os 
liberte dessa obrigação.

5. Caso a execução de uma acção indirecta 
se torne impossível ou caso os participantes 
não a consigam executar, a Comissão 
garantirá que seja posto termo à acção.

5. Caso a execução de uma acção indirecta 
se torne impossível ou caso os participantes 
não a consigam executar, a Comissão 
garantirá que seja posto termo à acção, nos 
termos do artigo 20º.

6. Os participantes assegurarão que a 
Comissão seja informada de qualquer 
ocorrência susceptível de afectar a execução 
da acção indirecta ou os interesses da 
Comunidade.

6. Os participantes assegurarão que a 
Comissão seja informada de qualquer 
ocorrência susceptível de afectar a execução 
da acção indirecta ou os interesses da 
Comunidade.

6 bis. As entidades jurídicas que participam 
numa acção indirecta podem subcontratar 
determinados elementos do trabalho a 
entidades terceiras. Os participantes que 
celebrem subcontratos para levar a cabo 
determinadas partes das missões 
relacionadas com a acção indirecta 
permanecem vinculados às suas obrigações 
no que diz respeito à execução da acção 
indirecta.

Alteração CA8
Artigo 18

1. A convenção de subvenção definirá os 
direitos e obrigações dos participantes em 
relação à Comunidade, de acordo com a 
Decisão […/…], o presente regulamento, o 
Regulamento Financeiro e as normas de 
execução e de acordo com os princípios 
gerais do direito comunitário.

1. A convenção de subvenção definirá os 
direitos e obrigações dos participantes em 
relação à Comunidade, de acordo com a 
Decisão […/…], o presente regulamento, o 
Regulamento Financeiro e as normas de 
execução e de acordo com os princípios 
gerais do direito comunitário.

Estabelecerá igualmente, de acordo com as 
mesmas condições, os direitos e obrigações 
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das entidades jurídicas que se tornem 
participantes quando a acção indirecta já 
estiver em curso.

1 bis. Para cada acção indirecta, com 
excepção das referidas no artigo 13º, a 
Comissão elaborará, recorrendo aos 
modelos constantes do nº 7 bis, um acordo 
relativo à atribuição de uma subvenção 
entre a Comunidade e o coordenador, 
agindo em nome de todos os participantes.

2. Quando adequado, a convenção de 
subvenção definirá a parte da contribuição 
financeira da Comunidade que será baseada 
no reembolso dos custos elegíveis e a parte 
que será baseada em taxas fixas (incluindo 
uma tabela de custos unitários) ou 
montantes fixos.

2. A convenção de subvenção especificará a 
duração da acção, a missão técnica e 
científica a executar, um orçamento global 
da estimativa de custos e a contribuição 
financeira máxima da Comunidade para a 
acção indirecta, de acordo com as 
condições previstas no programa de 
trabalho e, sempre que seja o caso, no 
convite à apresentação de propostas.

3. A convenção de subvenção especificará 
as alterações na composição do consórcio 
que exigem a publicação prévia de um 
convite à concorrência.
4. A convenção de subvenção exigirá a 
apresentação à Comissão de relatórios de 
progresso periódicos referentes à execução 
da acção indirecta em causa.

4. A convenção de subvenção exigirá a 
apresentação à Comissão de, no máximo, 
dois relatórios de progresso periódicos por 
ano referentes à execução da acção 
indirecta em causa e, sempre que tal se 
afigure adequado, poderá igualmente 
prever a realização de acções de avaliação 
destinadas a avaliar a execução da acção 
indirecta em causa.

5. Quando adequado, a convenção de 
subvenção pode estabelecer que a 
Comissão deve ser notificada previamente 
de qualquer transferência da propriedade 
de novos conhecimentos para terceiros.
6. Quando a convenção de subvenção exige 
dos participantes a execução de actividades 
que beneficiam terceiros, os participantes 
procederão a uma ampla divulgação do facto 
e identificarão, avaliarão e seleccionarão os 
terceiros de uma forma transparente, justa e 
imparcial. Quando previsto no programa de 
trabalho, a convenção de subvenção 

6. Quando a convenção de subvenção exige 
dos participantes a execução de actividades 
que beneficiam terceiros, os participantes 
procederão a uma ampla divulgação do facto 
e identificarão, avaliarão e seleccionarão os 
terceiros de uma forma transparente, justa e 
imparcial. Quando previsto no programa de 
trabalho, a convenção de subvenção 
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estabelecerá critérios para a selecção desses 
terceiros. A Comissão reserva-se o direito de 
se opor à selecção de terceiros.

estabelecerá critérios para a selecção desses 
terceiros. A Comissão reserva-se o direito de 
se opor à selecção de terceiros.

7. A Comissão elaborará um modelo de 
convenção de subvenção de acordo com o 
presente regulamento.

7. A Comissão elaborará um modelo de 
convenção de subvenção de acordo com o 
presente regulamento.

8. O modelo de convenção de subvenção 
reflectirá os princípios estabelecidos na 
Carta Europeia do Investigador e no Código 
de Conduta para o Recrutamento de 
Investigadores. Incluirá, conforme 
adequado, as sinergias com o ensino a todos 
os níveis, a disponibilidade e capacidade 
para promover o diálogo e o debate sobre 
questões científicas e resultados da 
investigação com um vasto público que 
ultrapasse a comunidade de investigação, as 
actividades destinadas a reforçar o papel das 
mulheres na investigação e as actividades 
que incidam nos aspectos socioeconómicos 
da investigação.

8. O modelo de convenção de subvenção 
deverá ter em consideração, 
nomeadamente, os princípios gerais 
estabelecidos na Carta Europeia do 
Investigador e no Código de Conduta para o 
Recrutamento de Investigadores. Incluirá, 
conforme adequado, as sinergias com o 
ensino a todos os níveis, a disponibilidade e 
capacidade para promover o diálogo e o 
debate sobre questões científicas e 
resultados da investigação com um vasto 
público que ultrapasse a comunidade de 
investigação, as actividades destinadas a 
reforçar o papel das mulheres na 
investigação e as actividades que incidam 
nos aspectos socioeconómicos da 
investigação.

Alteração 20
Artigo 19, n° 1

1. A convenção de subvenção estabelecerá 
as obrigações respectivas dos participantes 
em matéria de direitos de acesso, utilização 
e difusão, na medida em que essas 
obrigações não tenham sido estabelecidas 
no presente regulamento.

1. A convenção de subvenção estabelecerá 
os direitos e as obrigações respectivos dos 
participantes em matéria de direitos de 
acesso, utilização e difusão, na medida em 
que esses direitos e essas obrigações não 
tenham sido estabelecidos no presente 
regulamento.

Alteração 22 
Artigo 22, parágrafo 1

A convenção de subvenção entra em vigor A convenção de subvenção entra em vigor 
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na data da sua assinatura pelo coordenador 
e pela Comissão.

na data da sua assinatura pelo coordenador, 
actuando em nome de outros 
participantes, e pela Comissão.

Alteração CA9
Artigo 23

Excepto quando estabelecido em contrário 
no convite à apresentação de propostas, 
todas as entidades jurídicas que desejem 
participar numa acção indirecta celebrarão 
um acordo, seguidamente designado "o 
acordo de consórcio", que regerá os 
seguintes aspectos:

1. Salvo disposição em contrário no convite 
à apresentação de propostas, todos os 
participantes numa acção indirecta 
concluirão um acordo, seguidamente 
designado "o acordo de consórcio", que 
poderá estabelecer direitos e obrigações 
suplementares para os participantes numa 
acção indirecta, nos termos das disposições 
constantes da convenção de subvenção, que 
regerão, entre outros, os seguintes aspectos:

(a) Organização interna do consórcio; (a) Organização interna do consórcio;

(b) Repartição da contribuição financeira 
da Comunidade;

(b) Modalidades de atribuição e 
distribuição dos apoios comunitários a 
nível financeiro; 

(c) Regras adicionais relativas à difusão e 
utilização, incluindo modalidades referentes 
a direitos de propriedade intelectual, 
conforme adequado;

(c) Regras adicionais relativas aos direitos 
de acesso, à propriedade, à transferência da 
propriedade, à difusão e utilização dos 
resultados, incluindo modalidades referentes 
a direitos de propriedade intelectual, 
conforme adequado; 

(d) Resolução de litígios internos. (d) Resolução de litígios internos; os 
consórcios devem prever procedimentos a 
aplicar em casos de litígio ou de abuso de 
poder;
(d bis) Disposições em matéria de 
responsabilidade civil, indemnização e 
confidencialidade acordadas entre os 
participantes;
2. O acordo de consórcio deverá ser 
concluído por todos aqueles que desejem 
participar numa acção indirecta, antes da 
assinatura da convenção de subvenção pelo 
coordenador.
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Alteração CA10
Artigo 24

1. As entidades jurídicas que desejem 
participar numa acção indirecta nomearão 
entre si uma entidade encarregue de actuar 
como coordenador na execução das tarefas a 
seguir indicadas, de acordo com o presente 
regulamento, o Regulamento Financeiro, as 
normas de execução e a convenção de 
subvenção:

1. As entidades jurídicas que desejem 
participar numa acção indirecta nomearão 
entre si um coordenador na execução das 
tarefas a seguir indicadas, de acordo com o 
presente regulamento, o Regulamento 
Financeiro, as normas de execução e a 
convenção de subvenção:

(-a) Assegurar que as entidades jurídicas 
que participam na acção indirecta 
cumpram as suas obrigações ao abrigo da 
convenção de subvenção e do acordo de 
consórcio;

(a) Assegurar que as entidades jurídicas 
indicadas na convenção de subvenção 
cumpram as formalidades necessárias para 
a adesão à convenção de subvenção, 
conforme nela estabelecido;

(a) Verificar se as entidades jurídicas 
indicadas na convenção de subvenção 
cumprem as formalidades necessárias para 
a adesão à convenção de subvenção, 
conforme nela estabelecido. Os custos desta 
verificação são elegíveis;

(b) Receber e repartir a contribuição 
financeira da Comunidade;

(b) Receber e repartir a contribuição 
financeira da Comunidade nos termos da 
convenção de subvenção e do acordo de 
consórcio;

(c) Manter em ordem as contas financeiras, 
conservar registos e informar a Comissão 
da repartição da contribuição financeira da 
Comunidade de acordo com o artigo 35º;

(c) Manter em ordem a relação de despesas 
e as contas e informar a Comissão da 
repartição da contribuição financeira da 
Comunidade de acordo com a alínea b) do 
artigo 23º e o artigo 35º;

(d) Garantir uma comunicação eficiente e 
correcta entre os participantes e a 
Comissão.

(d) Garantir a apresentação de relatórios 
eficientes e correctos sobre o estado de 
adiantamento dos trabalhos, entre os 
participantes e, de acordo com o disposto 
no nº 4 do artigo 18º, à Comissão.

2. O coordenador será identificado na 
convenção de subvenção.

2. O coordenador será identificado no 
acordo de consórcio.

A nomeação de um novo coordenador 
exigirá a aprovação escrita da Comissão.

2 bis. Caso esteja previsto no acordo de 
consórcio, o coordenador poderá 
subcontratar as actividades administrativas 
e de gestão previstas no nº 4 do artigo 32º.
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Alteração CA11
Artigo 25

1. Os participantes numa acção indirecta 
podem propor a entrada de um novo 
participante ou a saída de um participante 
existente.

1. Os participantes numa acção indirecta 
podem decidir acrescentar um novo 
participante ou retirar um participante 
existente em conformidade com as 
pertinentes disposições do acordo de 
consórcio.

2. Qualquer entidade jurídica que se junte a 
uma acção em curso deve aderir à convenção 
de subvenção.

2. Qualquer entidade jurídica que se junte a 
uma acção em curso deve aderir à 
convenção de subvenção e ao acordo de 
consórcio.

3. Quando previsto na convenção de 
subvenção, o consórcio publicará um 
convite à concorrência e promoverá a sua 
ampla divulgação através de meios de 
informação específicos, em especial os 
sítios Internet do sétimo programa-quadro, 
a imprensa especializada e brochuras e os 
pontos de contacto nacionais criados pelos 
Estados-Membros e Estados associados 
para fins de informação e apoio.

3. Quando previsto no acordo de consórcio, 
o coordenador pode subcontratar as 
actividades administrativas e as actividades 
secundárias de gestão que não afectem a 
direcção estratégica do projecto. 

O consórcio avaliará as propostas em 
função dos critérios que regeram a acção 
indirecta inicial e com o auxílio de peritos 
independentes nomeados pelo consórcio, de 
acordo com os princípios estabelecidos nos 
artigos 14° e 16º, respectivamente.

3 bis. A obrigação de seleccionar as 
entidades jurídicas que se juntem a uma 
acção em curso de forma justa, 
transparente e competitiva deve ser 
explicitada na convenção de subvenção. 
Tal procedimento deverá ter em conta as 
necessidades da investigação e não ser 
demasiado oneroso, nem demorado.

4. O consórcio deve notificar qualquer 
alteração da sua composição à Comissão, a 
qual se pode opor a tal no prazo de 45 dias 
a contar da data da notificação.

4. O consórcio deve notificar qualquer 
alteração proposta da sua composição à 
Comissão.

As alterações na composição do consórcio 
associadas a propostas para outras 
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alterações à convenção de subvenção não 
directamente relacionadas com a alteração 
da composição estarão sujeitas à aprovação 
escrita da Comissão.

Alteração CA6 ter
Artigo 26 bis (novo)

Artigo 26° bis 
Bases de dados e intercâmbio electrónico 

de dados
A Comissão tomará as medidas adequadas 
para garantir que os dados relativos a todas 
as acções indirectas financiadas ao abrigo 
do Sétimo Programa-Quadro sejam 
registados e tratados em bases de dados 
integradas que utilizem um sistema 
informático comum.
A Comissão incentivará o intercâmbio 
electrónico de dados para todos os aspectos 
da gestão de propostas e de subvenções.

Alteração CA12
Artigo 30

1. As subvenções serão co-financiadas pelos 
participantes.

1. As subvenções serão co-financiadas pelos 
participantes.

A contribuição financeira da Comunidade 
para o reembolso dos custos elegíveis não 
poderá gerar lucros.

A contribuição financeira da Comunidade 
para o reembolso dos custos elegíveis não 
poderá gerar lucros.

2. As receitas serão tidas em consideração 
para o pagamento da subvenção no termo da 
execução da acção.

2. As receitas serão tidas em consideração 
para o pagamento da subvenção no termo da 
execução da acção, de acordo com o 
disposto no nº 5 do artigo 32º.
2 bis. Nos casos em que se possa 
demonstrar que uma contribuição de 
terceiros para uma acção indirecta, 
recebida e gerida por um dos participantes, 
reverte em benefício de todos, sem 
distinção, esta será considerada como tendo 
sido distribuída pelos participantes 
proporcionalmente aos seus custos 
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elegíveis. 
3. Para serem considerados elegíveis, os 
custos incorridos na execução de uma acção 
indirecta deverão satisfazer as seguintes 
condições:

3. Para serem considerados elegíveis, os 
custos incorridos por cada participante na 
execução de uma acção indirecta deverão 
satisfazer as seguintes condições:

(a) Ser reais; (a) Ser reais;

(b) Terem sido incorridos durante o período 
de execução da acção, com excepção dos 
relatórios finais quando previstos na 
convenção de subvenção;

(b) Terem sido incorridos durante o período 
de execução da acção, com excepção dos 
relatórios finais quando previstos na 
convenção de subvenção;

(c) Terem sido determinados de acordo com 
as práticas e princípios contabilísticos e de 
gestão habituais do participante e utilizados 
exclusivamente para a realização dos 
objectivos e resultados esperados da acção, 
de uma forma consistente com os princípios 
da economia, eficiência e eficácia;

(c) Terem sido determinados e incorridos de 
acordo com as práticas e princípios 
contabilísticos habituais do país em que a 
entidade jurídica se encontra estabelecida, 
bem como dos princípios contabilísticos do 
participante e incorridos exclusivamente 
para a realização dos objectivos e resultados 
esperados da acção;

(d) Terem sido registados na contabilidade 
do participante e pagos e, no caso de uma 
contribuição de terceiros, terem sido 
registados na contabilidade desses terceiros; 

(d) Terem sido registados na contabilidade 
do participante e pagos e, no caso de uma 
contribuição de terceiros, terem sido 
registados na contabilidade desses terceiros; 

(e) Excluírem custos não elegíveis, 
nomeadamente impostos indirectos 
identificáveis, incluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado, direitos, juros devedores, 
provisões para perdas e encargos eventuais 
futuros, perdas cambiais, custos relacionados 
com o rendimento de capitais, custos 
declarados ou incorridos, ou reembolsados 
relativamente a outro projecto comunitário, 
dívidas e encargos da dívida, despesas 
excessivas ou mal programadas e quaisquer 
outros custos que não satisfaçam as 
condições referidas nas alíneas (a) a (d).

(e) Excluírem custos não elegíveis, 
nomeadamente impostos indirectos 
identificáveis, incluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado sempre e apenas quando 
este possa ser recuperado, direitos, juros 
devedores, provisões para perdas e encargos 
eventuais futuros, perdas cambiais, custos 
relacionados com o rendimento de capitais, 
custos declarados ou incorridos, ou 
reembolsados relativamente a outro projecto 
comunitário, dívidas e encargos da dívida, 
despesas excessivas ou mal programadas e 
quaisquer outros custos que não satisfaçam 
as condições referidas nas alíneas (a) a (d).

Para efeitos da alínea a), podem ser 
utilizados os custos médios de pessoal se 
estes forem coerentes com os princípios de 
gestão e práticas contabilísticas do 
participante e não diferirem 
significativamente dos custos reais.
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Alteração CA13
Artigo 31

Custos directos elegíveis e custos indirectos 
elegíveis

Custos directos e indirectos

1. Os custos elegíveis serão compostos por 
custos directamente atribuíveis à acção, 
seguidamente designados "custos directos 
elegíveis" e, quando aplicável, por custos 
que não são directamente atribuíveis à acção, 
mas que foram incorridos em relação directa 
com os custos directos elegíveis atribuídos à 
acção, seguidamente designados "custos 
indirectos elegíveis".

1. Os custos serão compostos por custos 
directamente atribuíveis à acção, 
seguidamente designados "custos directos" 
e, quando aplicável, por custos que não são 
directamente atribuíveis à acção, mas que 
foram incorridos em relação directa com os 
custos directos atribuídos à acção, 
seguidamente designados "custos 
indirectos".

1 bis. Os custos elegíveis são parte 
integrante dos custos directos: 
Os custos directos podem ser compostos por 
despesas com pessoal, viagens e estadias, 
para além de outras despesas específicas.
1 ter. As despesas com pessoal incluirão a 
remuneração e os encargos relacionados 
com os empregados directamente ao serviço 
de um participante.
As despesas com pessoal serão calculadas 
com base no tempo efectivamente 
dispendido pelo pessoal ao serviço do 
participante na acção indirecta. 
Um participante pode aplicar custos 
médios, ou escalas de tempo, para 
categorias específicas de pessoal, desde que 
o seu estabelecimento esteja de acordo com 
as habituais práticas contabilísticas.
1 quater. As despesas da deslocação e 
estadia do pessoal que participa na acção 
indirecta serão consideradas como custos 
reais incorridos, ou baseadas em escalas de 
tempo, desde que tenham sido estabelecidas 
de acordo com as habituais práticas 
contabilísticas do participante, ou baseadas 
nas escalas de tempo estabelecidas pela 
Comissão. 
1 quinquies. Outras despesas específicas, 
incluindo equipamento duradouro, custos 
dos utentes, consumíveis ou 
subcontratação, apenas serão elegíveis, 
caso tenham sido definidos na convenção 
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de subvenção.
2. Para a cobertura dos custos indirectos 
elegíveis, os participantes podem optar por 
uma taxa fixa do total dos seus custos 
directos elegíveis, excluindo os seus custos 
directos elegíveis relativos à subcontratação.

2. A taxa fixa para a cobertura dos custos 
indirectos será gradualmente reduzida de 
60% do total dos seus custos directos nos 
primeiros três anos (2007 - 2009), para 
45%, em 2010 - 2012, e fixada em 30%, a 
partir de 2012; a data da primeira 
aplicação determina o nível da taxa fixa a 
utilizar; a taxa fixa para a cobertura de 
custos indirectos exclui os custos relativos à 
subcontratação.

3. A convenção de subvenção pode 
estabelecer que o reembolso dos custos 
indirectos elegíveis deve ser limitado a uma 
percentagem máxima dos custos directos 
elegíveis, com exclusão dos custos directos 
elegíveis relativos à subcontratação, em 
especial no caso de acções de coordenação 
e apoio e, quando necessário, de acções 
para a formação e progressão na carreira 
dos investigadores.

Alteração CA14
Artigo 32

1. Para as actividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico, a contribuição 
financeira da Comunidade pode atingir um 
máximo de 50% dos custos totais elegíveis.

1. Para as actividades de investigação e 
desenvolvimento tecnológico, a contribuição 
financeira da Comunidade pode atingir um 
máximo de 50% dos custos totais elegíveis. 
Para as actividades de investigação ligadas 
ao espaço e à segurança, o limite máximo 
da contribuição financeira da Comunidade 
é fixado em 75%.

Contudo, no caso de organismos públicos, 
de estabelecimentos de ensino secundário e 
superior, de organizações de investigação e 
de PME, esta contribuição pode atingir um 
máximo de 75% dos custos totais elegíveis.

Contudo, no caso de organismos públicos 
sem fins lucrativos, de estabelecimentos de 
ensino secundário e superior, de 
organizações de investigação e de PME, a 
contribuição financeira da Comunidade 
será de, no mínimo, 75% dos custos totais 
elegíveis.

2. Para as actividades de demonstração, a 
contribuição financeira da Comunidade pode 
atingir um máximo de 50% dos custos totais 
elegíveis.

2. Para as actividades de demonstração, a 
contribuição financeira da Comunidade pode 
atingir um máximo de 50% dos custos totais 
elegíveis.

3. Para actividades apoiadas por acções de 3. Para actividades apoiadas por acções de 
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coordenação e apoio e acções para a 
formação e progressão na carreira dos 
investigadores, a contribuição financeira da 
Comunidade pode atingir um máximo de 
100% dos custos totais elegíveis.

coordenação e apoio e acções para a 
formação e progressão na carreira dos 
investigadores ou o recrutamento de 
investigadores associado à realização dos 
projectos, a contribuição financeira da 
Comunidade pode atingir um máximo de 
100% dos custos totais elegíveis. 

4. Para a gestão e certificados de auditoria, 
bem como outras actividades não 
abrangidas pelos nºs 1, 2 e 3, a contribuição 
financeira da Comunidade pode atingir um 
máximo de 100% dos custos totais elegíveis.

4. Para as actividades de gestão (incluindo 
os certificados de auditoria), bem como para 
as actividades de formação em acções não 
abrangidas pelo esquema de financiamento 
previsto para a formação e a progressão na 
carreira dos investigadores, a coordenação, 
o trabalho em rede e a difusão do 
conhecimento, a contribuição financeira da 
Comunidade pode atingir um máximo de 
100% dos custos totais elegíveis.

As outras actividades referidas no primeiro 
parágrafo incluem, nomeadamente, a 
formação em acções não abrangidas pelo 
regime de financiamento para a formação e 
progressão na carreira dos investigadores, a 
coordenação, a ligação em rede e a difusão.

As outras actividades referidas no primeiro 
parágrafo incluem, nomeadamente, a 
formação em acções não abrangidas pelo 
regime de financiamento para a formação e 
progressão na carreira dos investigadores, a 
coordenação, a ligação em rede e a difusão.

5. Para efeitos dos nºs 1 a 4, os custos 
elegíveis, deduzidos das receitas, serão 
tomados em consideração para a 
determinação da contribuição financeira da 
Comunidade.

5. Para efeitos dos nºs 1 a 4, os custos 
elegíveis, deduzidos das receitas, serão 
tomados em consideração para a 
determinação da contribuição financeira da 
Comunidade.

6. Os nºs 1 a 5 serão aplicáveis, conforme 
adequado, no caso de acções indirectas em 
que é utilizado um financiamento a taxa fixa 
ou a montante fixo para toda a acção 
indirecta.

6. Os nºs 1 a 5 serão aplicáveis, conforme 
adequado, no caso de acções indirectas em 
que é utilizado um financiamento a taxa fixa 
ou a montante fixo para toda a acção 
indirecta.

Alteração CA15
Artigo 33

Relatórios e auditoria dos custos elegíveis Relatórios dos custos

1. Serão apresentados à Comissão 
relatórios periódicos relativos aos custos 
elegíveis, juros financeiros gerados pelo 
pré-financiamento e receitas relacionadas 
com a acção indirecta em causa e, quando 
adequado, certificadas por um certificado 

1. Todos os custos, juros financeiros gerados 
pelo pré-financiamento e receitas 
relacionadas com a acção indirecta em causa 
serão comunicados periodicamente à 
Comissão.
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de auditoria, de acordo com o disposto no 
Regulamento Financeiro e nas normas de 
execução.
A existência de co-financiamento em relação 
à acção em causa será comunicada e, quando 
adequado, certificada no final da acção.

A existência de co-financiamento em relação 
à acção em causa será comunicada e, quando 
adequado, certificada no final da acção.

1 bis. Para as acções indirectas com uma 
duração inferior a 2 anos, só será solicitado 
um certificado de auditoria por participante 
no final do projecto. Para as acções 
indirectas de outro tipo, o número de 
certificados de auditoria por participante 
nunca excederá o máximo de 3.
Aos participantes que solicitem para a sua 
participação numa acção indirecta uma 
contribuição financeira comunitária 
inferior a 25.000 €, não se aplica a 
obrigatoriedade da entrega de certificados 
de auditoria.

2. No caso de organismos públicos, 
organizações de investigação e 
estabelecimentos de ensino secundário e 
superior, o certificado de auditoria exigido 
no nº 1 pode ser elaborado por um 
funcionário público competente.

2. No caso de organismos públicos, 
organizações de investigação e 
estabelecimentos de ensino secundário e 
superior, o certificado de auditoria exigido 
no nº 1 pode ser elaborado por um 
funcionário público competente.

2 bis. Não são exigidos certificados de 
auditoria às acções indirectas custeadas na 
íntegra por reembolsos de montante fixo ou 
por taxas fixas.

Alteração 48
Artigo 34, n° 4, segundo parágrafo

Essas prestações periódicas serão pagas de 
acordo com a avaliação da execução 
progressiva do programa conjunto de 
actividades, mediante a aferição da 
integração de recursos e capacidades de 
investigação com base em indicadores de 
desempenho negociados com o consórcio e 
indicados na convenção de subvenção.

Essas prestações periódicas serão pagas de 
acordo com a avaliação da execução 
progressiva do programa conjunto de 
actividades, mediante a aferição da 
integração de recursos e capacidades de 
investigação com base em indicadores de 
desempenho de investigação negociados 
com o consórcio e indicados na convenção 
de subvenção.
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Justificação

Os indicadores de desempenho deveriam referir-se à execução da investigação, mais do que 
a indicadores concebidos especificamente para a integração das redes; a finalidade da rede é 
a excelência da investigação.

Alteração CA16
Artigo 37

Artigo 37° Artigo 37°

Montantes retidos para prevenir riscos Fundo de garantia 

1. Em função do nível de risco associado à 
não recuperação de montantes devidos à 
Comunidade, a Comissão pode reter uma 
pequena percentagem da contribuição 
financeira comunitária de cada 
participante numa acção indirecta a fim de 
cobrir quaisquer montantes devidos e não 
reembolsados por participantes em falta.

1. Os participantes nas acções indirectas do 
Sétimo Programa-Quadro contribuem para 
um fundo de garantia gerido pela Comissão 
e destinado a cobrir eventuais riscos 
financeiros resultantes de insuficiências 
técnicas e/ou financeiras por parte de 
determinados participantes.

2. O nº 1 não é aplicável a: 2. Este fundo de garantia, que será criado 
quando o Sétimo Programa-Quadro entrar 
em vigor e que será colocado junto de uma 
instituição financeira adequada, será 
financiado por pagamentos da Comissão 
aquando do arranque de cada acção 
indirecta e corresponderá ao montante da 
retenção para o pagamento final devido aos 
participantes na referida acção indirecta.

(a) Organismos públicos, entidades 
jurídicas cuja participação na acção 
indirecta seja garantida por um Estado-
Membro ou Estado associado e 
estabelecimentos de ensino superior e 
secundário;

(b) Participantes em acções de apoio à 
formação e progressão na carreira dos 
investigadores.

Cada participante dos tipos referidos nas 
alíneas (a) e (b) será responsável pelas suas 
próprias dívidas.
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3. Os montantes retidos constituirão uma 
receita atribuída ao sétimo 
programa-quadro na acepção do nº 2 do 
artigo 18° do Regulamento Financeiro.

3. As verbas pagas pelo fundo de garantia, 
bem como os juros vencidos serão 
afectadas ao Sétimo Programa-Quadro.

4. No termo do programa-quadro, será 
realizada uma avaliação dos montantes 
necessários para cobrir riscos em curso. 
Quaisquer somas superiores a esses 
montantes serão reembolsadas ao 
programa-quadro e constituirão receitas 
afectadas.

4. Sob reserva da existência de suficientes 
custos elegíveis aceites para a acção 
indirecta, a Comissão desembolsará, 
aquando do pagamento final, a verba 
referida no nº 2 aos seguintes 
participantes:

- Organismos públicos, entidades jurídicas 
cuja participação na acção indirecta seja 
garantida por um Estado-Membro ou 
Estado associado e estabelecimentos de 
ensino superior e secundário;
- Participantes em acções de apoio à 
formação e progressão na carreira dos 
investigadores, acções de investigação de 
ponta e acções em benefício de grupos 
específicos com excepção das acções em 
benefício das PME.
5. Quanto aos outros participantes, a 
Comissão retirará do fundo de garantia 
todos os montantes que foram objecto de 
uma ordem de cobrança não executada. Os 
montantes cobrados dão lugar a uma 
redução do pagamento final em dívida, 
redução esta que será calculada "ao 
prorata" da utilização do fundo de garantia 
e moderada pela ponderação dos juros 
financeiros gerados pelo fundo de garantia, 
não podendo nunca exceder um limite 
máximo de 1% da contribuição financeira 
da Comunidade.
6. A Comissão adoptará e publicará as 
modalidades de funcionamento deste fundo 
de garantia, que serão incluídas na 
convenção de subvenção e que respeitam os 
princípios supracitados.
7. No termo da execução das acções 
indirectas do Sétimo Programa-Quadro, 
quaisquer verbas remanescentes do fundo 
de garantia serão reembolsadas ao 



PE 372.058v02-00 34/41 PR\624617PT.doc

PT

programa-quadro e constituirão receitas 
afectadas, sem prejuízo de decisão noutro 
sentido da autoridade legislativa.

Alteração CA17
Artigo 40

1. Sempre que os trabalhos conducentes aos 
novos conhecimentos tenham sido 
executados em conjunto por vários 
participantes e que a respectiva quota-parte 
do trabalho não possa ser determinada, estes 
detêm a propriedade conjunta desses novos 
conhecimentos.

1. Sempre que os trabalhos conducentes aos 
novos conhecimentos tenham sido 
executados em conjunto por vários 
participantes e que a respectiva quota-parte 
do trabalho não possa ser determinada, estes 
detêm a propriedade conjunta desses novos 
conhecimentos.

Em tais casos, os participantes celebram 
um acordo de compropriedade que reja a 
atribuição e os termos do exercício da 
compropriedade em causa. Os participantes 
chegarão a acordo sobre a atribuição e os 
termos do exercício da propriedade dos 
novos conhecimentos comuns, de acordo 
com as disposições, quer do presente 
Regulamento, quer da convenção de 
subvenção.

2. Nos casos em que não tenha sido 
celebrado um acordo de propriedade 
conjunta relativo à atribuição dessa mesma 
propriedade e às condições do seu 
exercício, cada um dos co proprietários terá 
o direito de conceder licenças não 
exclusivas a terceiros, sem direito de 
concessão de sublicenças, sujeito às 
seguintes condições:

2. A Comissão poderá fornecer algumas 
informações relativamente a um modelo 
de acordo de compropriedade nos termos 
do presente Regulamento.

(a) Ser dado aviso prévio aos outros co-
proprietários;
(b) Ser dada uma compensação equitativa e 
razoável aos outros co proprietários.

2 bis. A Comissão poderá proceder ao 
estabelecimento de um modelo de acordo 
de compropriedade nos termos do 
presente Regulamento.
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Alteração CA18
Artigo 41

1. Em caso de transferência da propriedade 
de novos conhecimentos, o participante 
transferirá para o cessionário as suas 
obrigações, especialmente as relacionadas 
com a concessão de direitos de acesso e 
difusão e utilização, de acordo com o 
estabelecido na convenção de subvenção.

1. Em caso de transferência da propriedade 
de novos conhecimentos, o participante 
transferirá para o cessionário as suas 
obrigações, incluindo a obrigação de 
transmitir os conhecimentos a um futuro 
cessionário, de acordo com o estabelecido 
no presente Regulamento e no acordo de 
consórcio.

1 bis. Os novos conhecimentos estarão 
igualmente à disposição das entidades 
associadas dos participantes que levam a 
cabo o trabalho que os produz, caso a 
empresa associada:

(a) se encontre estabelecida num dos 
Estados-Membros ou num Estado 
associado;
(b) conceda direitos de acesso recíprocos 
em relação a qualquer investigação 
anterior de que disponha, que se revele 
indispensável à utilização dos novos 
conhecimentos;
(c) cumpra as obrigações relativas à 
confidencialidade, nos termos do disposto 
no artigo 3°.

2. Sujeito às suas obrigações em matéria de 
confidencialidade e caso lhe seja solicitada 
a transferência de direitos de acesso, um 
participante deve dar aviso prévio aos outros 
participantes na mesma acção, juntamente 
com informação suficiente sobre o novo 
proprietário dos novos conhecimentos, a fim 
de lhes permitir o exercício dos seus direitos 
de acesso nos termos da convenção de 
subvenção.

2. Caso lhe seja solicitada a transferência de 
direitos de acesso, um participante deve dar 
aviso prévio aos outros participantes na 
mesma acção, juntamente com informação 
suficiente sobre o novo proprietário dos 
novos conhecimentos, a fim de lhes permitir 
o exercício dos seus direitos de acesso nos 
termos da convenção de subvenção.

Contudo, os outros participantes podem, por 
acordo escrito, renunciar ao seu direito à 
recepção de aviso prévio individual no caso 
de transferências de propriedade de um 
participante para um terceiro 

Contudo, os outros participantes podem, por 
acordo escrito, renunciar ao seu direito à 
recepção de aviso prévio individual no caso 
de transferências de propriedade de um 
participante para um terceiro 
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especificamente identificado. especificamente identificado.

3. Na sequência da notificação prevista no 
primeiro parágrafo do nº 2, os outros 
participantes podem opor-se a qualquer 
transferência de propriedade por 
considerarem que tal afectaria 
adversamente os seus direitos de acesso.

Caso os outros participantes demonstrem 
que os seus direitos seriam adversamente 
afectados, a transferência prevista não terá 
lugar enquanto não se chegar a acordo 
entre os participantes em causa.

4. Quando adequado, a convenção de 
subvenção pode estabelecer, como requisito 
adicional, que a Comissão deve ser 
previamente notificada de qualquer intenção 
de concessão de licenças ou de transferência 
de propriedade para terceiros.

4. Quando adequado, a convenção de 
subvenção pode estabelecer, como requisito 
adicional, que a Comissão deve ser 
previamente notificada de qualquer intenção 
de concessão de licenças ou de transferência 
de propriedade para terceiros ou da 
concessão de uma licença exclusiva 
aplicável aos novos conhecimentos em 
situações específicas, susceptíveis de 
serem descritas na convenção de 
subvenção de uma forma tal, que a 
transferência ou a atribuição de licença 
pudessem ser consideradas como não 
estando de acordo com o desenvolvimento 
da competitividade da economia europeia.

Alteração 54
Artigo 43, n° 2, parágrafo 1

Caso o proprietário de novos 
conhecimentos não proteja os novos 
conhecimentos de que é proprietário e não 
os transfira para outro participante nos 
termos previstos nos nºs 1 e 2 do artigo 
41º, não poderá ser realizada qualquer 
actividade de difusão antes de a Comissão 
ter sido informada.

Caso o proprietário de novos 
conhecimentos que possam dar lugar a 
aplicações industriais ou comerciais não 
proteja os novos conhecimentos de que é 
proprietário e não os transfira para outro 
participante nos termos previstos nos nºs 1 
e 2 do artigo 41º, não poderá ser realizada 
qualquer actividade de difusão antes de a 
Comissão ter sido informada.



PR\624617PT.doc 37/41 PE 372.058v02-00

PT

Alteração 55
Artigo 46

Os participantes podem definir os 
conhecimentos preexistentes necessários 
para a acção indirecta num acordo escrito 
e, quando adequado, podem excluir 
conhecimentos preexistentes específicos.

Os participantes podem definir os 
conhecimentos preexistentes necessários 
para a acção indirecta no acordo de 
consórcio e, quando adequado, podem 
excluir conhecimentos preexistentes 
específicos.

Alteração CA19
Artigo 49

1. Os participantes numa mesma acção 
indirecta gozarão de direitos de acesso a 
novos conhecimentos caso estes sejam 
necessários para a utilização dos seus 
próprios novos conhecimentos.

1. Os participantes numa mesma acção 
indirecta gozarão de direitos de acesso a 
novos conhecimentos. As empresas 
associadas gozarão dos mesmos direitos de 
acesso, salvo acordo em contrário indicado 
expressamente na convenção de subvenção.

Esses direitos de acesso serão concedidos 
em condições equitativas e razoáveis ou a 
título gratuito.

Esses direitos de acesso serão concedidos 
em condições equitativas e razoáveis ou a 
título gratuito.

2. Os participantes numa mesma acção 
indirecta gozarão de direitos de acesso a 
conhecimentos preexistentes caso estes 
sejam necessários para a utilização dos seus 
próprios conhecimentos preexistentes, desde 
que o participante em causa tenha liberdade 
para os conceder.

2. Os participantes numa mesma acção 
indirecta e as respectivas empresas 
associadas gozarão de direitos de acesso a 
conhecimentos preexistentes caso estes 
sejam necessários para a utilização dos seus 
próprios conhecimentos preexistentes, desde 
que o participante em causa tenha liberdade 
para os conceder.

Esses direitos de acesso serão concedidos 
em condições equitativas e razoáveis ou a 
título gratuito.

Esses direitos de acesso serão concedidos 
nas condições estabelecidas no quadro da 
convenção de subvenção.

3. Pode ser efectuado um pedido de direitos 
de acesso ao abrigo dos nºs 1 ou 2 no prazo 
de um ano após uma das seguintes 
ocorrências:

3. Pode ser efectuado um pedido de direitos 
de acesso ao abrigo dos nºs 1 ou 2 no prazo 
de um ano após o termo da acção indirecta. 
Um participante que ponha 
prematuramente termo à sua participação 
no projecto pode solicitar direitos de acesso 
aos outros participantes no prazo de um 
ano a contar da data do termo da sua 
participação, após uma das seguintes 
ocorrências:
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(a) O termo da acção indirecta; (a) O termo da acção indirecta;

(b) O termo da participação do proprietário 
dos conhecimentos preexistentes ou novos 
em causa.

(b) O termo da participação do proprietário 
dos conhecimentos preexistentes ou novos 
em causa.

Contudo, os participantes em questão podem 
acordar um prazo diferente.

Contudo, os participantes em questão podem 
acordar um prazo diferente.

Alteração 58
Artigo 51, n° 1 bis (novo)

A empresa comum referida no n° 1, 
alínea c), é constituída para fins de gestão 
e administração da contribuição europeia 
para o acordo internacional ITER que 
ratificará a instauração da Organização 
ITER, bem como de actividades 
complementares relativas à construção de 
ITER, actividade prevista pelo programa 
específico que aplica o sétimo 
programa-quadro (2007-2011) da 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (EURATOM) para actividades de 
investigação e de formação em matéria de 
energia nuclear. Todas as outras 
actividades na área temática "Energias de 
fusão" previstas no âmbito deste 
programa específico serão levadas a efeito 
e geridas à margem da empresa comum 
referida na alínea c), pois esta separação 
permite manter a abordagem integrada e 
o envolvimento activo das associações 
para a fusão.

Justificação

Les dispositions de cet article, tel que complété par ce nouveau paragraphe, assurent d’une 
part la pérennité du fonctionnement, au travers des contrats d’association et de l’accord 
européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen 
de la fusion qui a permis à l’Union européenne de figurer aux avant-postes de la recherche 
mondiale dans ce domaine et d’apparaître comme un modèle de l’Espace Européen de la 
Recherche. D'autre part, elles intègrent les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la 
mise en œuvre du projet ITER notamment, la constitution d’une Entreprise Commune 
européenne appelée ELE (European legal Entity), structure essentielle qui assurera 
l’interface avec l’entité légale internationale chargée de la conduite du projet ITER.
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Alteração 59
Artigo 53, parágrafo 2 bis (novo)

A Comissão efectuará uma avaliação 
intercalar do presente regulamento até 
2010, o mais tardar e, se necessário, 
apresentará propostas de alteração.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta de regulamento EURATOM do Conselho que estabelece as regras de participação 
de empresas, centros de investigação e universidades em acções no âmbito do sétimo 
programa-quadro da Comunidade Europeia da Energia Atómica e as regras de difusão dos 
resultados da investigação é idêntica, quando aplicável, à proposta que estabelece regras de 
participação para a aplicação do sétimo programa-quadro "clássico".

As regras de participação do sétimo programa-quadro EURATOM têm algumas 
especificidades, entre as quais o modo de aplicação da investigação no âmbito da fusão 
termonuclear controlada.

O relator está ciente da necessidade de obter um texto idêntico ao regulamento principal para 
o desenrolar dos procedimentos gerais e partilha, de forma geral, o parecer do relator sobre as 
regras de participação no sétimo programa-quadro clássico: importância determinante deste 
programa, necessidade de simplificação e de maior flexibilidade num quadro vinculativo que 
permita uma aplicação eficaz e transparente. O relator lamenta igualmente a escassez do 
orçamento atribuído (ainda que reconheça a falta de investimento do sector privado e dos 
governos a nível da investigação nacional) e chega à mesma constatação: se não se responder 
a estes desafios e problemas, corre-se o grande risco de que os autores de projectos 
inovadores procurem financiamento fora da Europa.

Por conseguinte, o relator considera que é coerente apresentar a maior parte das alterações 
propostas pelo relator para as regras de participação no sétimo programa-quadro clássico.

Com excepção de algumas alterações que o relator desejou introduzir no tronco comum do 
sétimo programa-quadro respeitantes essencialmente à nomeação dos peritos, à 
confidencialidade, à propriedade e à transferência de conhecimentos, foram apresentadas 
algumas alterações específicas (sétimo programa-quadro Euratom).

A principal destina-se a assegurar a perenidade do funcionamento, através contratos de 
associação e do Acordo para o Desenvolvimento da Fusão Europeia (EFDA), do sistema de 
financiamento europeu da fusão que permitiu à União Europeia figurar na vanguarda da 
investigação mundial neste domínio e aparecer como um modelo do Espaço Europeu da 
Investigação. O artigo em causa integra os novos elementos do dispositivo que possibilitará a 
execução do projecto ITER, nomeadamente a constituição da empresa comum europeia 
chamada "entidade jurídica europeia", estrutura essencial para garantir a interface com a 
entidade jurídica internacional responsável pela condução do projecto ITER.

Em conclusão, é oportuno recordar a importância destes dois programas-quadro para permitir 
à União uma melhor organização da sua investigação e das regras de participação, que 
constituem um elemento determinante.

Por último, no que diz respeito à área temática "Investigação sobre energia de fusão", estas 
regras de participação, ligeiramente modificadas com base nas sugestões do relator, parecem 
poder responder aos objectivos fixados: prestar um apoio prioritário às acções de investigação 
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a realizar no contexto do projecto ITER, mas também financiar outras acções já identificadas 
no passado como prioritárias pela Comunidade Europeia da fusão; criar, a nível europeu, um 
dispositivo eficaz apto a assegurar a plena participação da União Europeia no projecto ITER e 
prestar o apoio financeiro necessário para a continuação do programa de acompanhamento 
sobre a fusão.


