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Deputado Cristian-Silviu BUŞOI
Presidente
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 
BRUXELAS

Assunto: Proposta de regulamento do Conselho que institui as empresas comuns no âmbito 
do Horizonte Europa (2021/0048(NLE))

Senhor Presidente,

O Conselho solicitou o parecer do Parlamento Europeu sobre a proposta de regulamento que 
institui as empresas comuns no âmbito do Horizonte Europa (2021/0048 (NLE)). A sua 
comissão é competente quanto à matéria de fundo neste dossiê no Parlamento. A Comissão dos 
Transportes e do Turismo considera que a presente proposta que institui as empresas comuns é 
muito importante. Infelizmente, devido a limitações de tempo, não nos foi possível apresentar 
um parecer completo à sua comissão. Portanto, em conformidade com o artigo 56.º do 
Regimento, a Comissão dos Transportes e do Turismo decidiu submeter à apreciação da sua 
comissão um parecer sob a forma da presente carta.

A Comissão dos Transportes e do Turismo formula as seguintes observações:

 Recorda a importância das parcerias europeias para a consecução dos objetivos 
estratégicos da Comissão, a saber, acelerar a transição para uma Europa verde, com 
impacto neutro no clima e digital, ao mesmo tempo criando postos de trabalho e 
reforçando a resiliência e a competitividade das indústrias europeias e, em especial, das 
suas pequenas e médias empresas (PME).

 Salienta que as empresas comuns devem dispor de um mandato e de orientações 
operacionais para implementar sinergias com os programas de trabalho de investigação 
em colaboração e devem ser financiadas com um orçamento adequado aos seus objetivos.

 Recorda que as empresas comuns devem ser estabelecidas por meio duma estrutura e de 
regras que reforcem a eficiência e a flexibilidade e assegurem a máxima simplificação 
administrativa para os beneficiários e a redução dos seus encargos administrativos, 
assegurando simultaneamente a transparência orçamental e economias de custos.
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 Recorda a importância das parcerias europeias para impulsionar o desenvolvimento de 
uma política de turismo sustentável da UE, na qual a mobilidade e a conectividade 
inteligentes e sustentáveis desempenham um papel fundamental. 

 Recorda a importância de explorar a possibilidade de criar uma parceria europeia para o 
setor marítimo, a fim de apoiar os objetivos estratégicos da Comissão. 

 Exorta à adoção de legislação derivada que introduza regras eficazes e harmonizadas para 
as contribuições em espécie, a avaliação e a aplicação dos direitos de propriedade 
intelectual. 

 Acolhe favoravelmente a criação da Empresa Comum Aviação Ecológica, que se 
baseará na experiência adquirida com as Empresas Comuns Clean Sky e Clean Sky 2, 
reunindo mais de 900 participantes da indústria, das PME, da investigação e do meio 
académico para alcançar os melhores resultados inovadores. Recorda a importância de 
acelerar o desenvolvimento e a implantação da cadeia de valor europeia para o hidrogénio 
limpo, as tecnologias híbrido-elétricas e elétricas, contribuindo para um sistema 
energético descarbonizado e plenamente integrado. Incentiva uma estreita colaboração 
entre a Empresa Comum Aviação Ecológica e a Agência da União Europeia para a 
Segurança da Aviação (AESA), a fim de assegurar um intercâmbio precoce de 
conhecimentos sobre as novas tecnologias desenvolvidas. Solicita uma contribuição 
pública adequada ao nível dos compromissos privados.

 Acolhe favoravelmente a criação da Empresa Comum Setor Ferroviário Europeu, que 
se baseará nos resultados positivos do trabalho da Shift2Rail para acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de tecnologias inovadoras nos serviços de transporte de 
passageiros, de mercadorias e intermodais, com o objetivo de criar um sistema ferroviário 
da UE mais atrativo, digital, sustentável e a preços acessíveis. Congratula-se igualmente 
com a nova abordagem do pilar «Sistema» para aumentar a produção das atividades de 
investigação em termos de industrialização e normalização e para intensificar os 
benefícios ao longo de toda a cadeia de valor. Salienta que o espaço ferroviário europeu 
único deve ser completado, eliminando os obstáculos à interoperabilidade e 
proporcionando soluções para a plena integração, abrangendo a gestão do tráfego, o 
material circulante, as infraestruturas e os serviços, com base em tecnologias inovadoras 
tanto das pequenas como das grandes empresas.

 Entende que a Empresa Comum Setor Ferroviário Europeu tem também os seguintes 
objetivos específicos: 

 Permitir ao setor convergir num único conceito operacional e arquitetura do 
sistema, incluindo a definição dos serviços, blocos funcionais e interfaces que 
formam a base das operações do sistema ferroviário; 

 Proporcionar o quadro geral para responder às exigências dos utilizadores em 
termos de mobilidade porta a porta e de elevada qualidade no âmbito duma 
abordagem de sistemas integrada; 

 Apoiar a implantação rápida e generalizada de sistemas de controlo e gestão do 
tráfego avançados, oferecendo funcionalidades melhoradas e interfaces 
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normalizadas baseadas em conceitos operacionais comuns, facilitando a migração 
de sistemas antigos, reduzindo os custos globais e adaptando-os às necessidades 
dos diferentes segmentos ferroviários, bem como às necessidades dum sistema de 
mobilidade multimodal inteligente. Portanto, tal como na parceria anterior, na 
futura Empresa Comum Setor Ferroviário Europeu, a participação da Agência 
Ferroviária da União Europeia (ERA), enquanto autoridade do sistema para o 
ERTMS, é essencial.

 Congratula-se com a criação da Empresa Comum «Investigação sobre a Gestão do 
Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu 3», que se baseará na experiência da Empresa 
Comum SESAR e prosseguirá o seu papel de coordenação da investigação em matéria de 
Gestão do Tráfego Aéreo na União, a fim de acelerar a transformação digital da 
infraestrutura aeronáutica, desempenhando também um papel central na definição de um 
quadro para a integração segura e a exploração sustentável das aeronaves não tripuladas 
(«U-space»). Salienta o objetivo de tornar o espaço aéreo europeu o céu mais seguro, 
eficiente e respeitador do ambiente para voar em todo o mundo – otimizando as rotas e 
contribuindo para uma redução global das emissões de, pelo menos, 10%, em 
consonância com os objetivos da UE em matéria de neutralidade climática, o mais 
rapidamente possível – e apoiar a competitividade e a recuperação do setor da aviação 
europeu na sequência da crise da COVID-19.

Espero que este contributo da comissão TRAN – que conta com o apoio duma ampla maioria 
dos grupos políticos – seja incluído no relatório.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos da minha elevada 
consideração.

((assinatura)) [Karima Delli] 

CC: Coordenação Legislativa


