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Alteração 565
Massimiliano Salini

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias. O setor 
deve ser envolvido na formulação dos 
critérios e das condições para a seleção, 
aplicação, controlo e avaliação da 
Parceria Europeia.

Or. en

Alteração 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Desafios Globais e
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas, incluindo o 
setor privado, sobre as prioridades, 
incluindo as missões, ao abrigo do Pilar 
«Desafios Globais e Competitividade 
Industrial» e sobre os tipos de ação 
adequados a utilizar, em particular as 
Parcerias Europeias.

Or. en
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Alteração 567
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Desafios Globais e
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Competitividade» e sobre 
os tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Or. en

Alteração 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
abertas com os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu e com variadas partes 
interessadas sobre as prioridades, incluindo 
as missões, ao abrigo do Pilar «Desafios 
Globais e Competitividade Industrial» e 
sobre os tipos de ação adequados a utilizar, 
em particular as Parcerias Europeias.

Or. en

Alteração 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu e com variadas partes interessadas 
sobre as prioridades, incluindo as missões, 
ao abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Or. en

Alteração 570
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu e com variadas partes interessadas 
sobre as prioridades, incluindo as missões, 
ao abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Or. en

Alteração 571
Martina Werner

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração
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Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu, conforme adequado, e com 
variadas partes interessadas sobre as 
prioridades, incluindo as missões, ao 
abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Incluirá amplos intercâmbios e consultas 
com os Estados-Membros, o Parlamento 
Europeu e com variadas partes interessadas 
sobre as prioridades, incluindo as missões, 
ao abrigo do Pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e sobre os 
tipos de ação adequados a utilizar, em 
particular as Parcerias Europeias.

Or. en

Alteração 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Com base nessas amplas consultas, o 
Planeamento Estratégico identificará 
objetivos e áreas comuns para atividades 
como as parcerias (a base jurídica 
proposta define apenas os instrumentos e 
critérios que orientarão a sua utilização), 
bem como as áreas de missão.

Suprimido

Or. en

Alteração 573
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Com base nessas amplas consultas, o 
Planeamento Estratégico identificará 
objetivos e áreas comuns para atividades 
como as parcerias (a base jurídica 
proposta define apenas os instrumentos e 

Suprimido
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critérios que orientarão a sua utilização), 
bem como as áreas de missão.

Or. en

Justificação

Conteúdo transferido para a alteração ao anexo I, parágrafo 1.

Alteração 574
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O processo de planeamento estratégico, 
que prevê a adoção do plano estratégico 
de I&I através de um ato delegado, 
aumentarão a apropriação e a 
compreensão dos objetivos do Programa 
por um público mais vasto e permitirão 
que os colegisladores, as partes 
interessadas e os Estados-Membros sejam 
plena e atempadamente  informados sobre 
as iniciativas previstas.

Or. it

Justificação

O Parlamento deverá ser formalmente envolvido neste processo através da aprovação de um 
ato delegado. 

Alteração 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após todas as consultas, a Comissão 
elaborará o Planeamento Estratégico 
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através de um ato delegado.

Or. en

Alteração 576
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O Planeamento Estratégico contribuirá 
para desenvolver e implementar políticas 
nas áreas relevantes abrangidas a nível da 
UE, complementando simultaneamente as 
políticas e as bordagens estratégicas nos 
Estados-Membros. As prioridades 
políticas da UE serão tidas em 
consideração durante o processo de 
Planeamento Estratégico a fim de 
aumentar a contribuição da investigação 
e da inovação para a realização das 
políticas. No âmbito do Planeamento 
Estratégico serão também tidas em conta 
atividades de prospetiva, estudos e outros 
dados científicos e ainda iniciativas 
relevantes em curso a nível da UE e a 
nível nacional.

Suprimido

Or. en

Justificação

Conteúdo transferido para a alteração ao anexo I, parágrafo 1.

Alteração 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O Planeamento Estratégico contribuirá O Planeamento Estratégico contribuirá 
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para desenvolver e implementar políticas 
nas áreas relevantes abrangidas a nível da 
UE, complementando simultaneamente as 
políticas e as bordagens estratégicas nos 
Estados-Membros. As prioridades políticas 
da UE serão tidas em consideração durante 
o processo de Planeamento Estratégico a 
fim de aumentar a contribuição da 
investigação e da inovação para a 
realização das políticas. No âmbito do 
Planeamento Estratégico serão também 
tidas em conta atividades de prospetiva, 
estudos e outros dados científicos e ainda 
iniciativas relevantes em curso a nível da 
UE e a nível nacional.

para desenvolver e implementar políticas 
nas áreas relevantes abrangidas a nível da 
UE, complementando simultaneamente as 
políticas e as bordagens estratégicas nos 
Estados-Membros. As prioridades políticas 
da UE e as atividades em curso dos grupos 
pertinentes de partes interessadas para a 
concretização destas prioridades serão 
tidas em consideração durante o processo 
de Planeamento Estratégico a fim de 
aumentar a contribuição da investigação e 
da inovação para a realização das políticas. 
No âmbito do Planeamento Estratégico 
serão também tidas em conta atividades de 
prospetiva, estudos e outros dados 
científicos do setor público e privado e 
ainda iniciativas relevantes em curso a 
nível da UE e a nível nacional.

Or. en

Alteração 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O Planeamento Estratégico contribuirá 
para desenvolver e implementar políticas 
nas áreas relevantes abrangidas a nível da 
UE, complementando simultaneamente as 
políticas e as bordagens estratégicas nos 
Estados-Membros. As prioridades políticas 
da UE serão tidas em consideração durante 
o processo de Planeamento Estratégico a 
fim de aumentar a contribuição da 
investigação e da inovação para a 
realização das políticas. No âmbito do 
Planeamento Estratégico serão também 
tidas em conta atividades de prospetiva, 
estudos e outros dados científicos e ainda 
iniciativas relevantes em curso a nível da 
UE e a nível nacional.

O Planeamento Estratégico contribuirá 
para desenvolver e implementar políticas 
nas áreas relevantes abrangidas a nível da 
UE, complementando simultaneamente as 
políticas e as bordagens estratégicas nos 
Estados-Membros. As prioridades políticas 
da UE, incluindo os ODS da ONU, serão 
tidas em consideração durante o processo 
de Planeamento Estratégico a fim de 
aumentar a contribuição da investigação e 
da inovação para a realização das políticas. 
No âmbito do Planeamento Estratégico 
serão também tidas em conta atividades de 
prospetiva, estudos e outros dados 
científicos e ainda iniciativas relevantes em 
curso a nível da UE e a nível nacional.
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Or. en

Alteração 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O Planeamento Estratégico contribuirá 
para desenvolver e implementar políticas 
nas áreas relevantes abrangidas a nível da 
UE, complementando simultaneamente as 
políticas e as bordagens estratégicas nos 
Estados-Membros. As prioridades políticas 
da UE serão tidas em consideração durante 
o processo de Planeamento Estratégico a 
fim de aumentar a contribuição da 
investigação e da inovação para a 
realização das políticas. No âmbito do 
Planeamento Estratégico serão também 
tidas em conta atividades de prospetiva, 
estudos e outros dados científicos e ainda 
iniciativas relevantes em curso a nível da 
UE e a nível nacional.

O Planeamento Estratégico contribuirá 
para desenvolver e implementar políticas 
nas áreas relevantes abrangidas a nível da 
UE, complementando simultaneamente as 
políticas e as bordagens estratégicas nos 
Estados-Membros. As prioridades políticas 
da UE, incluindo os ODS da ONU, serão 
tidas em consideração durante o processo 
de Planeamento Estratégico a fim de 
aumentar a contribuição da investigação e 
da inovação para a realização das políticas. 
No âmbito do Planeamento Estratégico 
serão também tidas em conta atividades de 
prospetiva, estudos e outros dados 
científicos e ainda iniciativas relevantes em 
curso a nível da UE e a nível nacional.

Or. en

Alteração 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O Planeamento Estratégico contribuirá 
para desenvolver e implementar políticas
nas áreas relevantes abrangidas a nível da 
UE, complementando simultaneamente as 
políticas e as bordagens estratégicas nos
Estados-Membros. As prioridades políticas 
da UE serão tidas em consideração durante 
o processo de Planeamento Estratégico a 
fim de aumentar a contribuição da 

O Planeamento Estratégico contribuirá 
para desenvolver e implementar o 
programa nas áreas relevantes abrangidas 
a nível da UE, bem como ao nível dos
Estados-Membros e dos países associados. 
As prioridades políticas pertinentes da UE 
serão tidas em consideração durante o 
processo de Planeamento Estratégico a fim 
de aumentar a contribuição da investigação 
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investigação e da inovação para a 
realização das políticas. No âmbito do 
Planeamento Estratégico serão também
tidas em conta atividades de prospetiva, 
estudos e outros dados científicos e ainda
iniciativas relevantes em curso a nível da 
UE e a nível nacional.

e da inovação para a realização destas
políticas. No âmbito do Planeamento 
Estratégico serão tidas em conta atividades 
de prospetiva, estudos e outros dados 
científicos, bem como iniciativas 
relevantes em curso a nível da UE e a nível 
nacional.

Or. en

Alteração 581
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O Planeamento Estratégico promoverá 
sinergias entre o Horizonte Europa e 
outros programas da União, incluindo o 
Programa Euratom, tornando-se assim 
um ponto de referência para a 
investigação e inovação em todos os 
programas conexos ao abrigo do 
orçamento da UE ou de instrumentos não 
financeiros. Promover-se-á também uma 
difusão e aceitação mais rápidas dos 
resultados da investigação e da inovação, 
evitando duplicações e sobreposições 
entre possibilidades de financiamento. 
Assim se proporcionará um quadro para a 
ligação das ações diretas de investigação 
do Centro Comum de Investigação com 
outras ações apoiadas no âmbito do 
Programa, incluindo a utilização dos 
resultados para apoio a políticas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Conteúdo transferido para a alteração ao anexo I, parágrafo 1.
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Alteração 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O Planeamento Estratégico promoverá 
sinergias entre o Horizonte Europa e outros 
programas da União, incluindo o Programa 
Euratom, tornando-se assim um ponto de 
referência para a investigação e inovação 
em todos os programas conexos ao abrigo 
do orçamento da UE ou de instrumentos 
não financeiros. Promover-se-á também 
uma difusão e aceitação mais rápidas dos 
resultados da investigação e da inovação, 
evitando duplicações e sobreposições entre 
possibilidades de financiamento. Assim se 
proporcionará um quadro para a ligação 
das ações diretas de investigação do Centro 
Comum de Investigação com outras ações 
apoiadas no âmbito do Programa, incluindo 
a utilização dos resultados para apoio a 
políticas.

O Planeamento Estratégico promoverá 
sinergias entre o Horizonte Europa e outros 
programas da União, incluindo o Programa 
Euratom, tornando-se assim um ponto de 
referência para a investigação e inovação 
em todos os programas conexos ao abrigo 
do orçamento da UE ou de instrumentos 
não financeiros. Promover-se-á também 
uma difusão e aceitação mais rápidas dos 
resultados da investigação e da inovação, a 
redução da fragmentação de esforços,
evitando duplicações e sobreposições entre 
possibilidades de financiamento. Assim se 
proporcionará um quadro para a ligação 
das ações diretas de investigação do Centro 
Comum de Investigação com outras ações 
apoiadas no âmbito do Programa, incluindo 
a utilização dos resultados e dos dados para 
apoio a políticas.

Or. en

Alteração 583
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O Planeamento Estratégico promoverá 
sinergias entre o Horizonte Europa e outros 
programas da União, incluindo o Programa 
Euratom, tornando-se assim um ponto de 
referência para a investigação e inovação 
em todos os programas conexos ao abrigo 
do orçamento da UE ou de instrumentos 
não financeiros. Promover-se-á assim 
também uma difusão e aceitação mais 

O Planeamento Estratégico promoverá 
sinergias entre o Horizonte Europa e outros 
programas da União, incluindo o Programa 
Euratom, tornando-se assim um ponto de 
referência para a investigação, aplicada e 
de base, e inovação em todos os programas 
conexos ao abrigo do orçamento da UE ou 
de instrumentos não financeiros. 
Promover-se-á assim também uma difusão 
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rápidas dos resultados da investigação e da 
inovação, evitando duplicações e 
sobreposições entre possibilidades de 
financiamento. Proporcionará um quadro 
para a ligação das ações diretas de 
investigação do Centro Comum de 
Investigação a outras ações apoiadas no 
âmbito do Programa, incluindo a utilização 
dos resultados para apoio a políticas.

e aceitação mais rápidas dos resultados da 
investigação e da inovação, evitando 
duplicações e sobreposições entre 
possibilidades de financiamento. 
Proporcionará um quadro para a ligação 
das ações diretas de investigação do Centro 
Comum de Investigação a outras ações 
apoiadas no âmbito do Programa, incluindo 
a utilização dos resultados para apoio a 
políticas.

Or. it

Justificação

Ver  alteração 20.

Alteração 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

O Plano Estratégico definirá uma estratégia 
plurianual para a concretização dos 
conteúdos do programa de trabalho 
(conforme definido no artigo 11.º), 
mantendo simultaneamente uma 
flexibilidade suficiente para responder 
rapidamente a oportunidades e crises 
inesperadas. Uma vez que o Horizonte 
Europa é um programa com uma duração 
de 7 anos, o contexto económico, societal e 
político em que vai funcionar pode mudar 
significativamente durante o seu período de 
vigência. Por conseguinte, o Horizonte 
Europa deve ter capacidade para se adaptar 
rapidamente a essas alterações. Haverá 
portanto a possibilidade de incluir o apoio 
a atividades para além das descritas infra, 
quando devidamente justificado, a fim de 
contemplar desenvolvimentos importantes 
ou acontecimentos imprevistos, 
necessidades políticas ou situações de 
crise, por exemplo em resposta a ameaças 

O Plano Estratégico definirá uma estratégia 
plurianual para a orientação dos conteúdos 
do programa de trabalho (conforme 
definido no artigo 11.º), mantendo 
simultaneamente uma flexibilidade 
suficiente se adaptar à rápida evolução da 
investigação, da inovação e das 
tecnologias, para responder rapidamente a 
novos desafios emergentes, a
oportunidades e crises inesperadas. Uma 
vez que o Horizonte Europa é um 
programa com uma duração de 7 anos, o 
contexto económico, societal e político em 
que vai funcionar pode mudar 
significativamente durante o seu período de 
vigência. Por conseguinte, o Horizonte 
Europa deve ter capacidade para se adaptar 
rapidamente a essas alterações. Haverá 
portanto a possibilidade de incluir o apoio 
a atividades para além das descritas infra, 
quando devidamente justificado, a fim de 
contemplar desenvolvimentos importantes 
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graves à saúde resultantes, 
nomeadamente, de epidemias.

ou acontecimentos imprevistos, 
necessidades políticas ou situações de 
crise.

Or. en

Alteração 585
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Na execução do Horizonte Europa, 
procurar-se-á, em especial, garantir uma 
abordagem ampla e equilibrada da 
investigação e inovação, que não se limite 
apenas ao desenvolvimento de novos 
produtos, processos e serviços com base 
em descobertas e conhecimentos 
científicos e tecnológicos, mas que integre 
também a utilização de tecnologias 
existentes em aplicações inovadoras, a 
melhoria contínua e a inovação não 
tecnológica e social. Uma abordagem 
política sistémica, transdisciplinar, 
transsetorial e transversal da inovação em 
investigação garantirá que os desafios 
possam ser enfrentados, dando 
simultaneamente origem a novas empresas 
e indústrias competitivas, promovendo a 
concorrência, estimulando os 
investimentos privados e preservando a 
igualdade das condições de concorrência 
no mercado interno.

Na execução do Horizonte Europa, 
procurar-se-á, em especial, garantir uma 
abordagem ampla e equilibrada da 
investigação e inovação, que não se limite 
apenas ao desenvolvimento de novos 
produtos, processos e serviços com base 
em descobertas e conhecimentos 
científicos e tecnológicos, mas que integre 
também a utilização de tecnologias 
existentes em aplicações inovadoras, a 
melhoria contínua e a inovação não 
tecnológica e social. Uma abordagem 
política sistémica, transdisciplinar, 
transsetorial e transversal da inovação e da
investigação garantirá que os desafios 
possam ser enfrentados, que são gerados 
novos conhecimentos e, sempre que 
possível, dando origem a novas empresas e 
indústrias competitivas sustentáveis, a 
inovação social e científica, promovendo a 
concorrência, estimulando os 
investimentos privados e preservando a 
igualdade das condições de concorrência 
no mercado interno.

Or. en

Alteração 586
Anneleen Van Bossuyt
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Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Na execução do Horizonte Europa, 
procurar-se-á, em especial, garantir uma 
abordagem ampla e equilibrada da 
investigação e inovação, que não se limite 
apenas ao desenvolvimento de novos 
produtos, processos e serviços com base 
em descobertas e conhecimentos 
científicos e tecnológicos, mas que integre 
também a utilização de tecnologias 
existentes em aplicações inovadoras, a 
melhoria contínua e a inovação não 
tecnológica e social. Uma abordagem 
política sistémica, transdisciplinar, 
transsetorial e transversal da inovação em 
investigação garantirá que os desafios 
possam ser enfrentados, dando 
simultaneamente origem a novas empresas 
e indústrias competitivas, promovendo a 
concorrência, estimulando os 
investimentos privados e preservando a 
igualdade das condições de concorrência 
no mercado interno.

Na execução do Horizonte Europa, 
procurar-se-á, em especial, garantir uma 
abordagem ampla e equilibrada da 
investigação e inovação, em todas as fases 
do desenvolvimento, que não se limite 
apenas à promoção da investigação de 
fronteira ou ao desenvolvimento de novos 
produtos, processos e serviços com base 
em descobertas e conhecimentos 
científicos e tecnológicos, mas que integre 
também a utilização de tecnologias 
existentes em aplicações inovadoras, a 
melhoria contínua e a inovação não 
tecnológica e social. Uma abordagem 
política sistémica, transdisciplinar, 
transsetorial e transversal da inovação em 
investigação garantirá que os desafios 
possam ser enfrentados, dando 
simultaneamente origem a novas empresas 
e indústrias competitivas, promovendo a 
concorrência, estimulando os 
investimentos privados e preservando a 
igualdade das condições de concorrência 
no mercado interno.

Or. en

Alteração 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Na execução do Horizonte Europa, 
procurar-se-á, em especial, garantir uma 
abordagem ampla e equilibrada da 
investigação e inovação, que não se limite 
apenas ao desenvolvimento de novos 
produtos, processos e serviços com base 
em descobertas e conhecimentos 

Na execução do Horizonte Europa, 
procurar-se-á, em especial, garantir uma 
abordagem ampla e equilibrada da 
investigação e inovação, que não se limite 
apenas ao desenvolvimento de novos 
produtos, processos e serviços com base 
em descobertas e conhecimentos 
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científicos e tecnológicos, mas que integre 
também a utilização de tecnologias 
existentes em aplicações inovadoras, a 
melhoria contínua e a inovação não 
tecnológica e social. Uma abordagem 
política sistémica, transdisciplinar, 
transsetorial e transversal da inovação em 
investigação garantirá que os desafios 
possam ser enfrentados, dando 
simultaneamente origem a novas empresas 
e indústrias competitivas, promovendo a 
concorrência, estimulando os 
investimentos privados e preservando a 
igualdade das condições de concorrência 
no mercado interno.

científicos e tecnológicos, mas que integre 
também a utilização de tecnologias 
existentes em aplicações inovadoras, a 
melhoria contínua, a inovação não 
tecnológica e social, a conceção e a 
criatividade. Uma abordagem política 
sistémica, transdisciplinar, transsetorial e 
transversal da inovação em investigação 
garantirá que os desafios possam ser 
enfrentados, dando simultaneamente 
origem a novas empresas e indústrias 
competitivas, promovendo a concorrência, 
estimulando os investimentos privados e 
preservando a igualdade das condições de 
concorrência no mercado interno.

Or. es

Alteração 588
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma abordagem sistémica, 
transdisciplinar, transsetorial e 
transversal da inovação em investigação 
garantirá a capacidade para enfrentar os 
desafios, gerando-se novos conhecimentos 
e dando simultaneamente origem a novas 
empresas e indústrias competitivas, 
inovação social e científica, promovendo 
a concorrência, estimulando os 
investimentos privados e preservando a 
igualdade de condições no mercado 
interno.

Or. it

Justificação

A multidisciplinaridade garante a pluralidade de pontos de vista necessários à inovação. 
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Alteração 589
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em particular no que diz respeito aos 
Pilares «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e «Inovação 
Aberta», a investigação e a inovação serão 
complementadas com atividades próximas 
dos utilizadores finais e do mercado, como 
a demonstração, os projetos-piloto ou 
prova de conceito, excluindo todavia 
atividades de comercialização posteriores à 
fase de investigação e inovação. Tal 
incluirá igualmente o apoio a atividades do 
lado da procura que contribuem para 
acelerar o ritmo da implantação e difusão 
de uma vasta gama de inovações. A ênfase 
será colocada em convites à apresentação 
de propostas não prescritivos.

Em particular no que diz respeito aos 
Pilares «Desafios Societais Globais e uma 
Economia de emissões GEE nulas» e 
«Europa Inovadora», a investigação e a 
inovação serão complementadas com 
atividades próximas dos utilizadores finais 
e do mercado, como a demonstração, os 
projetos-piloto ou prova de conceito, 
excluindo todavia atividades de 
comercialização posteriores à fase de 
investigação e inovação. Tal incluirá 
igualmente o apoio a atividades do lado da 
procura que contribuem para acelerar o 
ritmo da implantação e difusão de uma 
vasta gama de inovações. A ênfase será 
colocada em convites à apresentação de 
propostas não prescritivos.

Or. en

Alteração 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em particular no que diz respeito aos 
Pilares «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial» e «Inovação 
Aberta», a investigação e a inovação serão 
complementadas com atividades próximas 
dos utilizadores finais e do mercado, como 
a demonstração, os projetos-piloto ou 
prova de conceito, excluindo todavia 
atividades de comercialização posteriores à 

Em particular no que diz respeito aos 
Pilares «Desafios Societais e 
Competitividade Industrial» e «Inovação 
Aberta», a investigação e a inovação serão 
complementadas com atividades próximas 
dos utilizadores finais e do mercado, como 
a demonstração, os projetos-piloto ou 
prova de conceito, excluindo todavia 
atividades de comercialização posteriores à 
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fase de investigação e inovação. Tal 
incluirá igualmente o apoio a atividades do 
lado da procura que contribuem para 
acelerar o ritmo da implantação e difusão 
de uma vasta gama de inovações. A ênfase 
será colocada em convites à apresentação 
de propostas não prescritivos.

fase de investigação e inovação. Tal 
incluirá igualmente o apoio a atividades do 
lado da procura que contribuem para 
acelerar o ritmo da implantação e difusão 
de uma vasta gama de inovações. A ênfase 
será colocada em convites à apresentação 
de propostas não prescritivos.

Or. en

Alteração 591
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Em particular no que diz respeito aos 
Pilares «Desafios Globais e
Competitividade Industrial» e «Inovação 
Aberta», a investigação e a inovação serão 
complementadas com atividades próximas 
dos utilizadores finais e do mercado, como 
a demonstração, os projetos-piloto ou 
prova de conceito, excluindo todavia 
atividades de comercialização posteriores à 
fase de investigação e inovação. Tal 
incluirá igualmente o apoio a atividades do 
lado da procura que contribuem para 
acelerar o ritmo da implantação e difusão 
de uma vasta gama de inovações. A ênfase 
será colocada em convites à apresentação 
de propostas não prescritivos.

Em particular no que diz respeito aos 
Pilares «Competitividade» e «Inovação 
Aberta», a investigação e a inovação serão 
complementadas com atividades próximas 
dos utilizadores finais e do mercado, como 
a demonstração, os projetos-piloto ou 
prova de conceito, excluindo todavia 
atividades de comercialização posteriores à 
fase de investigação e inovação. Tal 
incluirá igualmente o apoio a atividades do 
lado da procura que contribuem para 
acelerar o ritmo da implantação e difusão 
de uma vasta gama de inovações. A ênfase 
será colocada em convites à apresentação 
de propostas não prescritivos.

Or. en

Alteração 592
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 10



AM\1159886PT.docx 19/96 PE625.595v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial», com base na 
experiência adquirida no Horizonte 2020, 
as ciências sociais e humanas serão 
plenamente integradas em todos os 
agregados, incluindo atividades 
específicas e especializadas. Do mesmo 
modo, as atividades que envolvem a 
investigação e inovação no domínio 
marinho e marítimo serão executadas de 
uma forma estratégica e integrada, em 
consonância com a Política Marítima 
Integrada da UE, a Política Comum de 
Pescas e os compromissos internacionais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Conteúdo transferido para a alteração ao anexo I, parágrafo 1.

Alteração 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial», com base na 
experiência adquirida no Horizonte 2020, 
as ciências sociais e humanas serão 
plenamente integradas em todos os 
agregados, incluindo atividades específicas 
e especializadas. Do mesmo modo, as 
atividades que envolvem a investigação e 
inovação no domínio marinho e marítimo 
serão executadas de uma forma estratégica 
e integrada, em consonância com a Política 
Marítima Integrada da UE, a Política 
Comum de Pescas e os compromissos 
internacionais.

No âmbito do pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial», com base na 
experiência adquirida no Horizonte 2020, 
as ciências sociais e humanas serão 
plenamente integradas em todos os 
agregados, incluindo áreas de intervenção 
específicas e atividades especializadas. Do 
mesmo modo, as atividades que envolvem 
a investigação e inovação no domínio 
marinho e marítimo serão executadas de 
uma forma estratégica e integrada, em 
consonância com a Política Marítima 
Integrada da UE, a Política Comum de 
Pescas e os compromissos internacionais.

Or. en
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Alteração 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial», com base na 
experiência adquirida no Horizonte 2020, 
as ciências sociais e humanas serão 
plenamente integradas em todos os 
agregados, incluindo atividades específicas 
e especializadas. Do mesmo modo, as 
atividades que envolvem a investigação e 
inovação no domínio marinho e marítimo 
serão executadas de uma forma estratégica 
e integrada, em consonância com a Política 
Marítima Integrada da UE, a Política 
Comum de Pescas e os compromissos 
internacionais.

No âmbito do pilar «Desafios Societais e 
Competitividade Industrial», com base na 
experiência adquirida no Horizonte 2020, 
as ciências sociais e humanas e a conceção 
serão plenamente integradas em todos os 
agregados, incluindo atividades específicas 
e especializadas. Do mesmo modo, as 
atividades que envolvem a investigação e 
inovação no domínio marinho e marítimo 
serão executadas de uma forma estratégica 
e integrada, em consonância com a Política 
Marítima Integrada da UE, a Política 
Comum de Pescas e os compromissos 
internacionais.

Or. es

Alteração 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do pilar «Desafios Globais e 
Competitividade Industrial», com base na 
experiência adquirida no Horizonte 2020, 
as ciências sociais e humanas serão 
plenamente integradas em todos os 
agregados, incluindo atividades específicas 
e especializadas. Do mesmo modo, as 
atividades que envolvem a investigação e 
inovação no domínio marinho e marítimo 
serão executadas de uma forma estratégica 
e integrada, em consonância com a Política 
Marítima Integrada da UE, a Política 
Comum de Pescas e os compromissos 

No âmbito do pilar «Desafios Societais e 
Competitividade Industrial», com base na 
experiência adquirida no Horizonte 2020, 
as ciências sociais e humanas serão 
plenamente integradas em todos os 
agregados, incluindo atividades específicas 
e especializadas. Do mesmo modo, as 
atividades que envolvem a investigação e 
inovação no domínio marinho e marítimo 
serão executadas de uma forma estratégica 
e integrada, em consonância com a Política 
Marítima Integrada da UE, a Política 
Comum de Pescas e os compromissos 
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internacionais. internacionais.

Or. en

Alteração 596
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do pilar «Desafios Globais e
Competitividade Industrial», com base na 
experiência adquirida no Horizonte 2020, 
as ciências sociais e humanas serão 
plenamente integradas em todos os 
agregados, incluindo atividades específicas 
e especializadas. Do mesmo modo, as 
atividades que envolvem a investigação e 
inovação no domínio marinho e marítimo 
serão executadas de uma forma estratégica 
e integrada, em consonância com a Política 
Marítima Integrada da UE, a Política 
Comum de Pescas e os compromissos 
internacionais.

No âmbito do pilar «Competitividade», 
com base na experiência adquirida no 
Horizonte 2020, as ciências sociais e 
humanas serão plenamente integradas em 
todos os agregados, incluindo atividades 
específicas e especializadas. Do mesmo 
modo, as atividades que envolvem a 
investigação e inovação no domínio 
marinho e marítimo serão executadas de 
uma forma estratégica e integrada, em 
consonância com a Política Marítima 
Integrada da UE, a Política Comum de 
Pescas e os compromissos internacionais.

Or. en

Alteração 597
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

As «FET emblemáticas» apoiadas no 
âmbito do Horizonte 2020 continuarão a 
ser financiadas ao abrigo do presente 
Programa. Uma vez que apresentam 
analogias substanciais com outras 
missões, poderão ser apoiadas outras 
«FET emblemáticas» no âmbito do 

Suprimido
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presente Programa-Quadro como missões 
orientadas para tecnologias futuras e 
emergentes.

Or. en

Justificação

Conteúdo transferido para a alteração ao anexo I, parágrafo 1.

Alteração 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

As «FET emblemáticas» apoiadas no 
âmbito do Horizonte 2020 continuarão a 
ser financiadas ao abrigo do presente 
Programa. Uma vez que apresentam 
analogias substanciais com outras missões, 
poderão ser apoiadas outras «FET 
emblemáticas» no âmbito do presente 
Programa-Quadro como missões orientadas 
para tecnologias futuras e emergentes.

As «FET emblemáticas» apoiadas no 
âmbito do Horizonte 2020, que tiverem 
demonstrado ter benefícios para a União, 
ter um claro valor acrescentado, 
contribuir significativamente para a 
competitividade global da UE, reforçar a 
base de conhecimentos da União e 
contribuir para o melhor bem-estar dos 
seus cidadãos, continuarão a ser 
financiadas ao abrigo do presente 
Programa. Uma vez que apresentam 
analogias substanciais com outras missões, 
poderão ser apoiadas outras «FET 
emblemáticas» no âmbito do presente 
Programa-Quadro como missões orientadas 
para tecnologias futuras e emergentes.

Or. en

Alteração 599
Barbara Kappel

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração
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As «FET emblemáticas» apoiadas no 
âmbito do Horizonte 2020 continuarão a 
ser financiadas ao abrigo do presente 
Programa. Uma vez que apresentam 
analogias substanciais com outras missões, 
poderão ser apoiadas outras «FET 
emblemáticas» no âmbito do presente 
Programa-Quadro como missões orientadas 
para tecnologias futuras e emergentes.

(Não se aplica à versão portuguesa.) (Não 
se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

AS FET emblemáticas são efetivamente similares em termos de conceito às missões, mas nem 
todas as FET emblemáticas existentes poderão ser automaticamente requalificadas como 
missões.

Alteração 600
Nadine Morano

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

Os diálogos de cooperação científica e 
tecnológica com parceiros internacionais 
da UE e os diálogos políticos com as 
principais regiões do mundo darão 
contributos importantes para a 
identificação sistemática de oportunidades 
de cooperação que, quando combinadas 
com a diferenciação por país/região, 
apoiarão a definição de prioridades.

Os diálogos de cooperação científica e 
tecnológica com parceiros internacionais 
da UE e os diálogos políticos com as 
principais regiões do mundo darão 
contributos importantes para a 
identificação sistemática de oportunidades 
de cooperação que, quando combinadas 
com a diferenciação por país/região, 
apoiarão a definição de prioridades. Os 
referidos diálogos terão por base uma 
consulta adequada aos Estados-Membros 
e também aos parceiros de investigação, 
sejam eles públicos ou privados.

Or. fr

Alteração 601
Christian Ehler
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Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

Os diálogos de cooperação científica e 
tecnológica com parceiros internacionais 
da UE e os diálogos políticos com as 
principais regiões do mundo darão 
contributos importantes para a 
identificação sistemática de oportunidades 
de cooperação que, quando combinadas 
com a diferenciação por país/região, 
apoiarão a definição de prioridades.

A cooperação científica e tecnológica com 
parceiros internacionais da UE e os 
diálogos políticos com as principais regiões 
do mundo darão contributos importantes 
para a identificação sistemática de 
oportunidades de cooperação que, quando 
combinadas com a diferenciação por 
país/região, apoiarão a definição de 
prioridades.

Or. en

Alteração 602
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 13

Texto da Comissão Alteração

Embora o Instituto Europeu de Inovação 
e Tecnologia (EIT) incida em 
ecossistemas de inovação — pelo que 
seria natural que se enquadrasse no Pilar 
«Inovação Aberta» do Horizonte Europa 
— o planeamento das suas Comunidades 
de Conhecimento e Inovação (KIC) será 
todavia alinhado no âmbito do processo 
de planeamento estratégico com o Pilar 
«Desafios Globais e Competitividade 
Industrial».

Suprimido

Or. en

Justificação

Conteúdo transferido para a alteração ao anexo I, parágrafo 1.

Alteração 603
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 13

Texto da Comissão Alteração

Embora o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) incida em ecossistemas 
de inovação — pelo que seria natural que 
se enquadrasse no Pilar «Inovação Aberta» 
do Horizonte Europa — o planeamento das 
suas Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (KIC) será todavia alinhado no 
âmbito do processo de planeamento 
estratégico com o Pilar «Desafios Globais
e Competitividade Industrial».

Embora o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) incida em ecossistemas 
de inovação — pelo que seria natural que 
se enquadrasse no Pilar «Inovação Aberta» 
do Horizonte Europa — o planeamento das 
suas Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (KIC) será todavia alinhado no 
âmbito do processo de planeamento 
estratégico com o Pilar «Desafios Societais
e Competitividade Industrial».

Or. en

Alteração 604
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

O Horizonte Europa prestará apoio 
específico para assegurar um acesso aberto 
a publicações científicas, repositórios de 
conhecimentos e outras fontes de dados. 
Serão apoiadas ações de difusão e 
divulgação de conhecimentos, também em 
cooperação com outros programas da UE, 
incluindo a agregação e apresentação dos 
resultados e dados em línguas e formatos 
para públicos-alvo e redes para os 
cidadãos, a indústria, as administrações 
públicas, o meio académico, as 
organizações da sociedade civil e os 
decisores políticos. Para o efeito, o 
Horizonte Europa pode utilizar tecnologias 
avançadas e ferramentas no domínio das 
informações.

O Horizonte Europa prestará apoio 
específico para assegurar um acesso aberto 
a publicações científicas, repositórios de 
conhecimentos e outras fontes de dados. 
Serão apoiadas ações de difusão e 
divulgação de conhecimentos, também em 
cooperação com outros programas da UE, 
incluindo a agregação e apresentação dos 
resultados e dados em línguas e formatos 
para públicos-alvo e redes para os 
cidadãos, a indústria, as administrações 
públicas, o meio académico, as 
organizações da sociedade civil e os 
decisores políticos. Para o efeito, o 
Horizonte Europa pode utilizar tecnologias 
avançadas e ferramentas no domínio das 
informações.
A Comissão aplicará um instrumento 
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para publicar em tempo real a execução 
do Programa incluindo dados acerca dos 
participantes, montantes de 
financiamento e aceitação pelo mercado.

Or. en

Alteração 605
David Borrelli

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Será prestado apoio adequado a 
mecanismos destinados à divulgação do 
programa a potenciais candidatos (por 
exemplo, Pontos de Contacto Nacionais).

Será prestado apoio adequado a 
mecanismos destinados à divulgação do 
programa a potenciais candidatos. A 
Comissão criará um sistema de Pontos de 
Contacto Nacionais como um componente 
essencial da aplicação do Horizonte 
Europa, assente na experiência de 
Programas-Quadro anteriores, de modo a 
assegurar que o Programa fica conhecido 
e prontamente acessível a todos os 
potenciais candidatos, independentemente 
do setor ou disciplina.

Or. en

Alteração 606
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará medidas abrangentes 
para a exploração dos resultados e dos 
conhecimentos gerados no âmbito do 
Horizonte Europa. Tal permitirá acelerar a 
exploração no sentido da sua aceitação 
pelo mercado e potenciar o impacto do 
Programa.

A Comissão adotará medidas abrangentes 
para a exploração dos resultados e dos 
conhecimentos gerados no âmbito do 
Horizonte Europa. Tal permitirá acelerar a 
exploração no sentido da sua aceitação 
pelo mercado e potenciar o impacto do 
Programa. Deve ser tida em especial conta 
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novas e emergentes inovações 
revolucionárias, por exemplo, financiadas 
através do Conselho Europeu d Inovação, 
e a capacidade de redimensionamento 
dessas inovações.

Or. en

Alteração 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 19

Texto da Comissão Alteração

Será obtido um maior impacto graças a 
ações de alinhamento com outras nações e 
regiões do mundo, no âmbito dos esforços 
de cooperação internacional a uma escala 
sem precedentes. Com base em benefícios 
mútuos, numerosos parceiros de todo o 
mundo serão convidados a associar-se aos 
esforços da UE no âmbito de iniciativas de 
apoio à ação da UE em matéria de 
sustentabilidade, de reforço da excelência 
na investigação e inovação e da 
competitividade.

Será obtido um maior impacto graças a 
ações de alinhamento com outras nações e 
regiões do mundo, no âmbito dos esforços 
de cooperação internacional a uma escala 
sem precedentes, para criar um futuro 
partilhado com base no desenvolvimento 
sustentável, juntando a capacidade de 
conhecimento e de infraestruturas no 
apoio a ações de ambas as partes. Com 
base em benefícios mútuos, numerosos 
parceiros de todo o mundo, incluindo 
parceiros de investigação e de ensino, o 
setor, a administração pública e as ONG,
serão convidados a associar-se aos esforços 
da UE no âmbito de iniciativas de apoio à 
ação da UE em matéria de sustentabilidade, 
de reforço da excelência na investigação e 
inovação e da competitividade. A 
transferência de conhecimentos, de 
capacidades e de infraestruturas entre os 
parceiros a nível internacional motivará 
as abordagens partilhadas, bem como a 
regulamentação que trará o comércio 
sinergéticos para ambos.

Or. en

Alteração 608
Nadine Morano
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Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 19

Texto da Comissão Alteração

Será obtido um maior impacto graças a 
ações de alinhamento com outras nações e 
regiões do mundo, no âmbito dos esforços 
de cooperação internacional a uma escala 
sem precedentes. Com base em benefícios 
mútuos, numerosos parceiros de todo o 
mundo serão convidados a associar-se aos 
esforços da UE no âmbito de iniciativas de 
apoio à ação da UE em matéria de 
sustentabilidade, de reforço da excelência 
na investigação e inovação e da 
competitividade.

Será obtido um maior impacto graças a 
ações de alinhamento com outras nações e 
regiões do mundo, no âmbito dos esforços 
de cooperação internacional a uma escala 
sem precedentes. Com base em benefícios 
mútuos, numerosos parceiros de todo o 
mundo serão convidados a associar-se aos 
esforços da UE no âmbito de iniciativas de 
apoio à ação da UE em matéria de 
sustentabilidade, de reforço da excelência 
na investigação e inovação e da 
competitividade. Numa ótica de 
maximização dos seus resultados, os 
acordos de cooperação visarão o 
alinhamento dos objetivos e dos 
orçamentos mobilizados pelos parceiros 
internacionais.

Or. fr

Alteração 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A participação e os acordos de 
cooperação internacional estão obrigados 
ao pleno respeito pelos direitos humanos e 
ao devido cumprimento dos princípios 
consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE.

Or. en

Alteração 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposta de decisão
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Anexo I – parágrafo 20

Texto da Comissão Alteração

Uma ação conjunta internacional garantirá 
uma abordagem efetiva dos desafios 
societais globais e dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, o acesso aos 
melhores talentos, às melhores 
competências e aos melhores recursos a 
nível mundial, bem como uma maior oferta 
e procura de soluções inovadoras.

Uma ação conjunta internacional garantirá 
uma abordagem efetiva dos desafios 
societais globais e dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, o acesso aos 
melhores talentos, às melhores 
competências e aos melhores recursos a 
nível mundial, bem como uma maior oferta 
e procura de soluções inovadoras. A 
cooperação internacional será concebida 
em torno dos objetivos comuns que 
exigem a cooperação internacional. Tal 
permitirá que os investigadores europeus 
contactem com os melhores 
investigadores do seu domínio.

Or. en

Alteração 611
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 20

Texto da Comissão Alteração

Uma ação conjunta internacional garantirá 
uma abordagem efetiva dos desafios 
societais globais e dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, o acesso aos 
melhores talentos, às melhores 
competências e aos melhores recursos a 
nível mundial, bem como uma maior oferta 
e procura de soluções inovadoras.

Uma ação conjunta internacional garantirá 
uma abordagem efetiva dos desafios 
societais globais integrados pelos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
e pelo Acordo de Paris, o acesso aos 
melhores talentos, às melhores 
competências e aos melhores recursos a 
nível mundial, bem como uma maior oferta 
e procura de soluções inovadoras.

Or. en

Alteração 612
Patrizia Toia
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Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 23

Texto da Comissão Alteração

A título excecional, quando justificado 
pelo requisito de nomeação dos melhores 
peritos disponíveis e/ou pela dimensão 
limitada do grupo de peritos qualificados, 
os peritos independentes que assistem o 
comité de avaliação, ou que dele são 
membros, podem avaliar propostas 
específicas relativamente às quais 
declarem ter um interesse potencial. 
Nesse caso, a Comissão ou o organismo 
de financiamento tomará as medidas 
corretivas necessárias para garantir a 
integridade do processo de avaliação. Este 
processo será gerido em conformidade, 
incluindo uma fase com interação entre 
diversos peritos. O comité de avaliação 
terá em conta as circunstâncias 
particulares quando da identificação das 
propostas para financiamento.

Suprimido

Or. it

Justificação

Importa eliminar todas as medidas que poderiam dar azo a um potencial conflito de 
interesses. 

Alteração 613
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parágrafo 23

Texto da Comissão Alteração

A título excecional, quando justificado 
pelo requisito de nomeação dos melhores 
peritos disponíveis e/ou pela dimensão 
limitada do grupo de peritos qualificados, 
os peritos independentes que assistem o 
comité de avaliação, ou que dele são 
membros, podem avaliar propostas 

Suprimido
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específicas relativamente às quais 
declarem ter um interesse potencial. 
Nesse caso, a Comissão ou o organismo 
de financiamento tomará as medidas 
corretivas necessárias para garantir a 
integridade do processo de avaliação. Este 
processo será gerido em conformidade, 
incluindo uma fase com interação entre 
diversos peritos. O comité de avaliação 
terá em conta as circunstâncias 
particulares quando da identificação das 
propostas para financiamento.

Or. en

Alteração 614
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – título

Texto da Comissão Alteração

I I EXCELÊNCIA CIENTÍFICA

Or. en

Alteração 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A procura de descobertas revolucionárias 
para fins de compreensão e aquisição de 
conhecimentos; as instalações de craveira 
mundial necessárias para atingir esse 
objetivo, incluindo infraestruturas físicas e 
de conhecimentos para investigação e 
inovação, bem como os meios para 
difundir e partilhar conhecimentos 
abertamente e uma oferta suficiente de 

Um fornecimento adequado de 
investigadores e inovadores talentosos, a 
procura de descobertas revolucionárias 
para fins de compreensão e aquisição de 
conhecimentos, as instalações de craveira 
mundial necessárias para atingir esse 
objetivo, incluindo infraestruturas 
eletrónicas e físicas para investigação e 
inovação, bem como os meios para 
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investigadores de excelência são fatores 
fundamentais para garantir o progresso 
económico, social e cultural em todas as 
suas formas.

difundir e partilhar conhecimentos 
abertamente, são fatores fundamentais para 
garantir o progresso económico, social e 
cultural em todas as suas formas.

Or. en

Justificação

Os recursos humanos, ou seja, os investigadores e os inovadores, devem ter primazia.

Alteração 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma ciência aberta e de excelência está 
indissociavelmente ligada à realização de 
inovação de craveira mundial. As 
mudanças nos paradigmas científico e
tecnológico foram consideradas fatores-
chave para uma maior produtividade, 
competitividade, riqueza, desenvolvimento 
sustentável e progresso social. Essas 
mudanças de paradigma provinham 
historicamente da base científica do setor 
público antes de lançarem as bases 
científicas para a criação de indústrias e 
setores completamente novos.

A realização de inovação de craveira 
mundial está indissociavelmente ligada 
aos avanços da ciência aberta e de 
excelência. As mudanças nos paradigmas 
científico, tecnológico e social, quando 
conduzidas de forma devida e prudente, 
podem ser fatores-chave para o progresso 
social inclusivo, para a transição para 
uma economia de emissões GEE nulas o 
mais tardar até 2050, para a prosperidade, 
competitividade e riqueza distribuída. 
Essas mudanças de paradigma provinham 
historicamente da investigação financiada 
pelo setor público antes de lançarem as 
bases para o progresso societal 
abrangente.

Or. en

Justificação

A inovação depende e decorre da ciência e não o contrário. Além disso, não apreciamos uma 
visão que implica uma bondade e equidade automáticas das mudanças de paradigmas.

Alteração 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma ciência aberta e de excelência está 
indissociavelmente ligada à realização de 
inovação de craveira mundial. As 
mudanças nos paradigmas científico e 
tecnológico foram consideradas fatores-
chave para uma maior produtividade, 
competitividade, riqueza, desenvolvimento 
sustentável e progresso social. Essas 
mudanças de paradigma provinham 
historicamente da base científica do setor 
público antes de lançarem as bases 
científicas para a criação de indústrias e 
setores completamente novos.

Uma ciência aberta e de excelência está 
indissociavelmente ligada à realização de 
inovação de craveira mundial. As 
mudanças nos paradigmas científico e 
tecnológico foram consideradas fatores-
chave para uma maior produtividade, 
cooperação, riqueza, desenvolvimento 
sustentável e ecológico e progresso e 
inclusão social. Essas mudanças de 
paradigma provinham historicamente da 
base científica do setor público antes de 
lançarem as bases científicas para a criação 
de indústrias e setores completamente 
novos.

Or. en

Alteração 618
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma ciência aberta e de excelência está 
indissociavelmente ligada à realização de 
inovação de craveira mundial. As 
mudanças nos paradigmas científico e 
tecnológico foram consideradas fatores-
chave para uma maior produtividade, 
competitividade, riqueza, desenvolvimento 
sustentável e progresso social. Essas 
mudanças de paradigma provinham 
historicamente da base científica do setor 
público antes de lançarem as bases 
científicas para a criação de indústrias e 
setores completamente novos.

Uma ciência aberta e de excelência está 
indissociavelmente ligada à realização de 
inovação de craveira mundial. As 
mudanças nos paradigmas científico e 
tecnológico foram consideradas fatores-
chave para um crescimento sustentável e 
inclusivo, competitividade, riqueza, 
desenvolvimento sustentável e progresso 
social. Essas mudanças de paradigma 
provinham historicamente da base 
científica do setor público antes de 
lançarem as bases científicas para a criação 
de indústrias e setores completamente 
novos.

Or. en
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Alteração 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O investimento público em investigação, 
especialmente através das universidades, 
das instituições de investigação públicas e 
das instalações de investigação, toma 
frequentemente a seu cargo a investigação 
a mais longo prazo e de maior risco e 
complementa as atividades do setor 
privado. Além disso, gera competências, 
conhecimentos e experiência, novas 
metodologias e instrumentos científicos, 
bem como redes que permitem a 
transmissão dos conhecimentos mais 
recentes.

O investimento público em investigação, 
especialmente através das universidades, 
das instituições de investigação públicas e 
das instalações de investigação, toma 
frequentemente a seu cargo a investigação 
a mais longo prazo e de maior risco, então 
complementada e aplicada por atividades 
do setor privado. Além disso, gera 
recursos humanos altamente qualificados, 
conhecimentos e experiência, novas 
metodologias e instrumentos científicos, 
bem como redes que permitem a 
transmissão dos conhecimentos mais 
recentes.

Or. en

Justificação

A forte, grave e consistente subestimação do papel dos recursos humanos é paradoxal.

Alteração 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A ciência e os investigadores europeus 
estiveram e continuam a estar na linha da 
frente em muitas áreas. Mas esta não é uma 
posição que possamos considerar um dado 
adquirido. Há amplos indícios de que, à 
medida que o ritmo da investigação vai 
acelerando, o mesmo acontece com o 
número de países em concorrência para 
serem os melhores. O desafio 

Os investigadores europeus e os respetivos 
produtos científicos estiveram e continuam 
a estar na linha da frente em muitas áreas. 
Mas esta não é uma posição que se possa
considerar um dado adquirido. Há amplos 
indícios de que, à medida que o ritmo da 
investigação vai acelerando, o mesmo 
acontece com o número de países em 
concorrência para serem os melhores. O 
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tradicionalmente colocado por países como 
os Estados Unidos está agora a ser alargado 
para passar a incluir gigantes económicos 
como a China e a Índia, de entre as regiões 
do mundo recentemente industrializadas 
em particular, e todos os países cujos 
Governos reconhecem os grandes e 
múltiplos benefícios derivados do 
investimento em investigação.

desafio tradicionalmente colocado por 
países como os Estados Unidos está agora 
a ser alargado para passar a incluir gigantes 
económicos como a China, a Índia e a 
Coreia do Sul, de entre as regiões do 
mundo recentemente industrializadas em 
particular, e todos os países cujos 
Governos reconhecem os grandes e 
múltiplos benefícios derivados do 
investimento em investigação.

Or. en

Alteração 621
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Embora a UE continue a ser o maior 
produtor de publicações científicas no 
mundo, é essencialmente um «produtor 
em massa» de conhecimentos que, tendo 
em conta a sua dimensão, dispõe de um 
número comparativamente reduzido de 
centros de excelência que se destacam a 
nível mundial e em vastas áreas o seu 
desempenho é médio ou fraco. Em 
comparação com os Estados Unidos e, 
atualmente, com a China em certa medida, 
a UE tende ainda a seguir um «modelo de 
excelência distribuído» segundo o qual os 
recursos são repartidos por um maior 
número de investigadores e de instituições 
de investigação. Outro desafio que se 
coloca é o facto de em muitos países da UE 
o setor público ainda não oferecer 
condições suficientemente atraentes para 
os melhores investigadores. Estes fatores 
contribuem para a relativa falta de 
atratividade da Europa na concorrência 
mundial para a captação de talentos 
científicos.

A UE é um dos maiores produtores de 
publicações científicas no mundo. Em 
comparação com os Estados Unidos e, 
atualmente, com a China em certa medida, 
a UE segue um «modelo de excelência 
distribuído» segundo o qual os recursos são 
repartidos por um maior número de 
investigadores e de instituições de 
investigação. Outro desafio que se coloca é 
o facto de em muitos países da UE o setor 
público ainda não oferecer condições 
suficientemente atraentes para os melhores 
investigadores. Estes fatores contribuem 
para a relativa falta de atratividade da 
Europa na concorrência mundial para a 
captação de talentos científicos.
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Or. en

Alteração 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Embora a UE continue a ser o maior 
produtor de publicações científicas no 
mundo, é essencialmente um «produtor em 
massa» de conhecimentos que, tendo em 
conta a sua dimensão, dispõe de um 
número comparativamente reduzido de 
centros de excelência que se destacam a 
nível mundial e em vastas áreas o seu 
desempenho é médio ou fraco. Em 
comparação com os Estados Unidos e, 
atualmente, com a China em certa 
medida, a UE tende ainda a seguir um 
«modelo de excelência distribuído» 
segundo o qual os recursos são repartidos 
por um maior número de investigadores e 
de instituições de investigação. Outro 
desafio que se coloca é o facto de em 
muitos países da UE o setor público ainda 
não oferecer condições suficientemente 
atraentes para os melhores investigadores. 
Estes fatores contribuem para a relativa 
falta de atratividade da Europa na 
concorrência mundial para a captação de 
talentos científicos.

A UE continua a ser o maior produtor de 
publicações científicas no mundo; é 
essencialmente um «produtor em massa» 
de conhecimentos que tende a seguir um 
«modelo de excelência distribuído» 
segundo o qual os recursos são repartidos 
por um número relativamente grande de 
investigadores e de instituições de 
investigação. De forma insensata, em 
muitos países da UE o investimento do
setor público em investigação fica abaixo 
de um limiar aceitável, não oferecendo 
assim condições suficientemente atraentes 
para os melhores investigadores. Estes 
últimos fatores limitam a relativa 
atratividade da Europa na concorrência 
mundial para a captação de talentos 
científicos.

Or. en

Justificação

Opomo-nos fortemente a que o «modelo de excelência distribuído» seja um fator negativo 
para a competitividade a nível mundial. Esta é uma alegação NÃO comprovada em absoluto. 
Também nos EUA é possível encontrar «pontos de excelência» em universidades e centros de 
investigação remotos. Além disso, este conceito é contrário às políticas da maioria dos 
Estados-Membros e países associados.

Alteração 623
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Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Embora a UE continue a ser o maior 
produtor de publicações científicas no 
mundo, é essencialmente um «produtor em 
massa» de conhecimentos que, tendo em 
conta a sua dimensão, dispõe de um 
número comparativamente reduzido de 
centros de excelência que se destacam a 
nível mundial e em vastas áreas o seu 
desempenho é médio ou fraco. Em 
comparação com os Estados Unidos e, 
atualmente, com a China em certa medida, 
a UE tende ainda a seguir um «modelo de 
excelência distribuído» segundo o qual os 
recursos são repartidos por um maior 
número de investigadores e de instituições 
de investigação. Outro desafio que se 
coloca é o facto de em muitos países da UE 
o setor público ainda não oferecer 
condições suficientemente atraentes para 
os melhores investigadores. Estes fatores 
contribuem para a relativa falta de 
atratividade da Europa na concorrência 
mundial para a captação de talentos 
científicos.

Embora a UE continue a ser o maior 
produtor de publicações científicas no 
mundo, é essencialmente um «produtor em 
massa» de conhecimentos que, tendo em 
conta a sua dimensão, dispõe de um 
número comparativamente reduzido de 
centros de excelência que se destacam a 
nível mundial e em vastas áreas o seu 
desempenho é médio ou fraco. Em 
comparação com os Estados Unidos e, 
atualmente, com a China em certa medida, 
a UE tende ainda a seguir um «modelo de 
excelência distribuído» segundo o qual os 
recursos são repartidos por um maior 
número de investigadores e de instituições 
de investigação. Outro desafio que se 
coloca é o facto de em muitos países da UE 
o setor público ainda não oferecer 
condições suficientemente atraentes para 
os melhores investigadores. Estes fatores 
contribuem para a relativa falta de 
atratividade da Europa na concorrência 
mundial para a captação de talentos 
científicos. Por conseguinte, o Horizonte 
Europa deve ser concebido com o objetivo 
de promover ainda mais a excelência 
europeia.

Or. en

Alteração 624
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O panorama global da investigação está a O panorama global da investigação está a 
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evoluir radicalmente e a tornar-se cada vez 
mais multipolar em resultado de um 
número crescente de países emergentes, em 
particular a China, que estão a expandir a 
sua produção científica. Por conseguinte, 
embora em 2000 a UE e os Estados Unidos 
representassem quase dois terços das 
despesas mundiais em investigação e 
desenvolvimento, esta percentagem desceu 
para menos de metade em 2013.

evoluir radicalmente e a tornar-se cada vez 
mais multipolar em resultado de um 
número crescente de países emergentes, em 
particular a China, que estão a expandir a 
sua produção científica. Por conseguinte, 
embora em 2000 a UE e os Estados Unidos 
representassem quase dois terços das 
despesas mundiais em investigação e 
desenvolvimento, esta percentagem desceu 
para menos de metade em 2013. O Painel 
Europeu da Inovação de 2018 confirmou 
que a despesa pública em I&D em toda a 
Europa se situa abaixo dos níveis de 2010, 
sendo insuficiente para cumprir o objetivo 
há muito existente de consagrar 3% do 
PIB a atividades de I&D.

Or. en

Alteração 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O ERC apoia os melhores investigadores 
através de financiamento flexível e a longo 
prazo para permitir que estes realizem 
investigação pioneira com riscos/ganhos 
elevados. Funciona de forma autónoma e é 
dirigido por um Conselho Científico 
independente constituído por cientistas,
técnicos e académicos de reconhecida 
reputação e com competências e com uma 
variedade de perfis adequadas. O ERC tem 
acesso a um leque mais alargado de 
talentos e ideias do que o que seria possível 
em qualquer regime nacional, reforçando a 
excelência pela forma como os melhores 
investigadores e as melhores ideias 
competem entre si.

O ERC apoia investigadores talentosos
através de financiamento flexível e a longo 
prazo para permitir que estes realizem 
investigação pioneira com riscos/ganhos 
elevados. Funciona de forma autónoma e é 
dirigido por um Conselho Científico 
independente e equilibrados em termos de 
género e de disciplinas, constituído por 
cientistas, técnicos e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
e com uma variedade de perfis adequadas. 
O ERC tem acesso a um leque mais 
alargado de talentos e ideias do que o que 
seria possível em qualquer regime 
nacional, reforçando a investigação de 
elevada qualidade em todos os domínios 
da ciência pela forma como os melhores 
investigadores e as melhores ideias 
competem e cooperam para o progresso 
de toda a sociedade humana.
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Or. en

Alteração 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O ERC apoia os melhores investigadores 
através de financiamento flexível e a longo 
prazo para permitir que estes realizem 
investigação pioneira com riscos/ganhos 
elevados. Funciona de forma autónoma e é 
dirigido por um Conselho Científico 
independente constituído por cientistas, 
técnicos e académicos de reconhecida 
reputação e com competências e com uma 
variedade de perfis adequadas. O ERC tem 
acesso a um leque mais alargado de 
talentos e ideias do que o que seria possível 
em qualquer regime nacional, reforçando a 
excelência pela forma como os melhores 
investigadores e as melhores ideias 
competem entre si.

O ERC apoia os melhores investigadores, 
centrando-se especialmente nos 
investigadores jovens, através de 
financiamento flexível e a longo prazo para 
permitir que estes realizem investigação 
pioneira com riscos/ganhos elevados. 
Funciona de forma autónoma e é dirigido 
por um Conselho Científico independente 
constituído por cientistas, técnicos e 
académicos de reconhecida reputação e 
com competências e com uma variedade de 
perfis adequadas. O ERC tem acesso a um 
leque mais alargado de talentos e ideias do 
que o que seria possível em qualquer 
regime nacional, reforçando a excelência 
pela forma como os melhores 
investigadores e as melhores ideias 
competem entre si.

Or. en

Alteração 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A investigação de fronteira financiada pelo 
ERC tem um impacto direto substancial 
sob a forma de avanços nas fronteiras do 
conhecimento, abrindo o caminho à 
geração de novos e frequentemente 
inesperados resultados científicos e
tecnológicos e a novas áreas de 

A investigação de fronteira financiada pelo 
ERC deve ter um impacto substancial sob a 
forma de avanços nas fronteiras do 
conhecimento, abrindo o caminho à 
geração de novos e frequentemente 
inesperados resultados científicos,
tecnológicos e societais e a novas áreas de 
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investigação. Por sua vez, tal permite gerar 
ideias radicalmente novas que promovem a 
inovação e a criatividade empresarial e 
enfrentar desafios societais. O ERC tem 
também um impacto estrutural 
significativo ao elevar os padrões de 
qualidade do sistema europeu de 
investigação para um nível muito superior 
ao dos investigadores e ações que financia 
diretamente. As ações e os investigadores 
financiados pelo ERC fixam um objetivo 
inspirador para a investigação de fronteira 
na Europa, reforçando a sua imagem e 
tornando-a um local e um ambiente de 
trabalho mais atrativo para os melhores 
investigadores a nível mundial. O prestígio 
de acolher beneficiários de subvenções do 
ERC gera concorrência entre as 
universidades e os organismos de 
investigação da Europa para oferecerem as 
condições mais atraentes aos melhores 
investigadores e pode indiretamente ajudá-
los na avaliação dos seus pontos fortes e 
pontos fracos relativos e propiciar 
reformas.

investigação. Por sua vez, tal pode gerar 
ideias radicalmente novas que promovem a 
inovação e a criatividade empresarial e 
enfrentar desafios societais. O ERC tem 
também um impacto estrutural 
significativo ao elevar os padrões de 
qualidade do sistema europeu de 
investigação para um nível muito superior 
ao dos investigadores e ações que financia 
diretamente. As ações e os investigadores 
financiados pelo ERC fixam um objetivo 
inspirador para a investigação de fronteira 
na Europa, reforçando a sua imagem e 
tornando-a um local e um ambiente de 
trabalho mais atrativo para os melhores 
investigadores a nível mundial. O prestígio 
de acolher beneficiários de subvenções do 
ERC gera concorrência entre as 
universidades e os organismos de 
investigação da Europa para oferecerem as 
condições mais atraentes aos melhores 
investigadores e pode indiretamente ajudá-
los na avaliação dos seus pontos fortes e 
pontos fracos relativos e propiciar 
reformas.

Or. en

Justificação

Nunca deve ser esquecida a investigação de vanguarda e de elevada qualidade em ciências 
sociais e humanas.

Alteração 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O fosso entre o desempenho da 
investigação nos EUA e nos países da UE 
tem diminuído nos últimos 10 anos desde 
a criação do ERC. O ERC financia uma 
percentagem relativamente pequena da 
investigação europeia, mas tem um 

O ERC financia uma percentagem 
relativamente pequena da investigação 
europeia, mas tem um impacto científico 
desproporcionadamente elevado. O 
impacto médio de citações de investigação 
apoiada pelo ERC é comparável ao das 
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impacto científico desproporcionadamente 
elevado. O impacto médio de citações de 
investigação apoiada pelo ERC é 
comparável ao das universidades de 
investigação de elite a nível mundial. O 
desempenho da investigação do ERC é 
extremamente elevado quando comparado 
com os maiores financiadores de 
investigação do mundo. O ERC financia 
uma grande quantidade de trabalhos de 
investigação de fronteira em muitas das 
áreas de investigação que receberam o 
número mais elevado de citações, 
incluindo áreas que estão a emergir 
rapidamente. Embora esteja orientado 
para a investigação de fronteira, o 
financiamento do ERC está na origem de 
um número substancial de patentes.

universidades de investigação de elite a 
nível mundial. O desempenho da 
investigação do ERC é comparável e por 
vezes superior ao dos maiores 
financiadores de investigação do mundo. O 
ERC financia uma grande quantidade de 
trabalhos de investigação de fronteira em 
muitas das áreas de investigação que 
receberam o número mais elevado de 
citações, incluindo áreas que estão a 
emergir rapidamente.

Or. en

Justificação

Dado o número relativo exíguo de beneficiários de subvenções do ERC no que respeita à 
população de investigadores, a atribuição à criação do ERC um impacto sistemático no 
estreitamento do desempenho da investigação entre a UE e os EUA parece francamente 
pouco realista.

Alteração 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Portanto há provas claras de que o ERC 
atrai e financia investigadores de 
excelência através dos seus convites à 
apresentação de propostas e de que as 
ações do ERC estão a produzir um número 
substancial dos resultados de investigação 
mais significativos e com elevado impacto 
a nível mundial em áreas emergentes 
conducentes a descobertas e avanços 
importantes. O trabalho dos beneficiários 
de subvenções do ERC é também 

Portanto há provas claras de que o ERC 
atrai e financia investigadores de 
excelência através dos seus convites à 
apresentação de propostas e de que as 
ações do ERC estão a produzir um número 
substancial dos resultados de investigação 
mais significativos e com elevado impacto 
a nível mundial em áreas emergentes 
conducentes a descobertas e avanços 
importantes. Os beneficiários colaboram a 
nível internacional e publicam os seus 
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altamente interdisciplinar e estes
beneficiários colaboram a nível 
internacional e publicam os seus resultados 
abertamente em todos os domínios de 
investigação, incluindo as ciências sociais 
e humanas.

resultados abertamente em todos os 
domínios de investigação, incluindo as 
ciências sociais e humanas. Prevê-se que o 
trabalho dos beneficiários de subvenções 
do ERC seja também cada vez mais 
interdisciplinar.

Or. en

Justificação

A interdisciplinaridade é um objetivo ambicioso que vale a pena concretizar, mas está ainda 
longe de ser uma realidade.

Alteração 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.1. – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Também já há provas dos impactos a mais 
longo prazo das subvenções do ERC nas 
carreiras, na formação de doutorados e 
doutorandos altamente qualificados, no 
reforço da visibilidade e do prestígio 
mundial da investigação europeia e nos 
sistemas de investigação nacionais graças 
ao seu forte efeito de referência. Este efeito 
é particularmente importante no que diz 
respeito ao modelo de excelência 
distribuída da UE, uma vez que o estatuto 
de financiamento pelo ERC pode substituir 
e servir de indicador mais exato da 
qualidade da investigação do que o 
reconhecimento baseado no estatuto das 
instituições. Tal permite a indivíduos, 
instituições, regiões e países ambiciosos 
aproveitar a iniciativa para desenvolver os 
seus perfis de investigação nos seus 
domínios de excelência.

Também há provas dos impactos a mais 
longo prazo das subvenções do ERC nas 
carreiras, na formação de investigadores 
reconhecidos e doutorados altamente 
qualificados, no reforço da visibilidade e 
do prestígio mundial da investigação 
europeia e nos sistemas de investigação 
nacionais graças ao seu forte efeito de 
referência. Este efeito é particularmente 
importante no que diz respeito ao modelo 
de excelência distribuída da UE, uma vez 
que o estatuto de financiamento pelo ERC 
pode substituir e servir de indicador fiável 
e mais simples da qualidade da 
investigação do que outros indicadores 
atualmente utilizados. Tal permite a 
indivíduos, instituições, regiões e países 
ambiciosos aproveitar a iniciativa para 
desenvolver os seus perfis de investigação 
nos seus domínios de excelência.

Or. en
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Justificação

Deve adotar-se uma definição de perfis de carreira de investigação mais amplamente aceite e 
mais europeia (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-
researchers/research-profiles-descriptors)

O indicador proposto baseado na concessão da subvenção do ERC seria, de qualquer forma, 
um indicador da «situação» das instituições. É por esse motivo que se propõe a alteração do 
período pertinente.

Alteração 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.2. – subponto 1.2.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A investigação financiada pelo ERC deverá 
conduzir a avanços na fronteira dos 
conhecimentos, com publicações 
científicas da mais elevada qualidade e 
resultados de investigação com um 
potencial impacto social e económico 
elevado, definindo assim o ERC um 
objetivo claro e inspirador para a 
investigação de fronteira em toda a UE, na 
Europa e a nível internacional. Com o 
objetivo de fazer da UE um local com um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo, o ERC visará 
uma melhoria mensurável da quota-parte 
da UE no 1 % das publicações mais 
citadas, bem como um aumento substancial 
do número de investigadores de excelência 
de fora da Europa beneficiários do seu 
financiamento. O financiamento do CEI 
será atribuído de acordo com os seguintes 
princípios bem estabelecidos. A excelência 
científica será o único critério para a 
atribuição de subvenções do CEI. O CEI 
funciona numa base ascendente sem 
prioridades previamente determinadas.

A investigação financiada pelo ERC deverá 
conduzir a avanços na fronteira dos 
conhecimentos, com publicações 
científicas da mais elevada qualidade e 
resultados de investigação com um 
potencial impacto social e económico 
elevado, definindo assim o ERC um 
objetivo claro e inspirador para a 
investigação de fronteira em toda a UE, na 
Europa e a nível internacional. Com o 
objetivo de fazer da UE um local com um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo, o ERC visará 
uma melhoria mensurável da quota-parte 
da UE no 1 % das publicações mais 
citadas, bem como um aumento substancial 
do número de investigadores de excelência 
de fora da Europa beneficiários do seu 
financiamento. O financiamento do CEI 
será atribuído de acordo com os seguintes 
princípios bem estabelecidos. A excelência 
científica será o único critério para a 
atribuição de subvenções do CEI. O CEI 
funciona numa base ascendente sem 
prioridades previamente determinadas. 
Deve existir um melhor equilíbrio da 
investigação e desenvolvimento 
fundamental, aplicada e translacional, 
para garantir que as novas descobertas se 
traduzam rápida e eficazmente em 
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tecnologias e produtos comerciais reais.

Or. en

Alteração 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.2. – subponto 1.2.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A investigação financiada pelo ERC deverá 
conduzir a avanços na fronteira dos 
conhecimentos, com publicações 
científicas da mais elevada qualidade e 
resultados de investigação com um 
potencial impacto social e económico 
elevado, definindo assim o ERC um 
objetivo claro e inspirador para a 
investigação de fronteira em toda a UE, na 
Europa e a nível internacional. Com o 
objetivo de fazer da UE um local com um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo, o ERC visará 
uma melhoria mensurável da quota-parte 
da UE no 1 % das publicações mais 
citadas, bem como um aumento substancial 
do número de investigadores de excelência
de fora da Europa beneficiários do seu 
financiamento. O financiamento do CEI 
será atribuído de acordo com os seguintes 
princípios bem estabelecidos. A excelência 
científica será o único critério para a 
atribuição de subvenções do ERC. O CEI 
funciona numa base ascendente sem 
prioridades previamente determinadas.

A investigação financiada pelo ERC deverá 
conduzir a avanços na fronteira dos 
conhecimentos, com publicações 
científicas da mais elevada qualidade e 
resultados de investigação com um 
potencial impacto social, ambiental e 
económico elevado, definindo assim o 
ERC um objetivo claro e inspirador para a 
investigação de fronteira em toda a UE, na 
Europa e a nível internacional. Com o 
objetivo de fazer da UE um local com um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo, o ERC visará 
uma melhoria mensurável da quota-parte 
da UE no 1 % das publicações mais 
citadas, bem como um aumento substancial 
do número de investigadores 
extremamente talentosos de fora da 
Europa beneficiários do seu financiamento. 
O financiamento do CEI será atribuído de 
acordo com os seguintes princípios bem 
estabelecidos. A investigação de elevada 
qualidade com o maior impacto previsto 
no avanço da ciência será o único critério 
para a atribuição de subvenções do ERC. O 
CEI funciona numa base ascendente sem 
prioridades previamente determinadas.

Or. en

Justificação

A frase «A excelência científica será o único critério...», além de trazer novamente para a 
ribalta o conceito de «excelência» que, como reiteradamente afirmado antes, não é possível 
de mensurar (embora a qualidade o seja) e que, por conseguinte, não pode constituir um 
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critério, contraria o que foi afirmado noutros parágrafos da parte do ERC acerca do impacto 
(na aceção mais lata possível), bem como o primeiro período deste parágrafo. É por esse 
motivo que se propõe a alteração do período pertinente.

Alteração 633
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – ponto 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A investigação financiada pelo ERC deverá 
conduzir a avanços na fronteira dos 
conhecimentos, com publicações 
científicas da mais elevada qualidade e 
resultados de investigação com um 
potencial impacto social e económico 
elevado, definindo assim o ERC um 
objetivo claro e inspirador para a 
investigação de fronteira em toda a UE, na 
Europa e a nível internacional. Com o 
objetivo de fazer da UE um local com um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo, o ERC visará 
uma melhoria mensurável da quota-parte 
da UE no 1 % das publicações mais 
citadas, bem como um aumento substancial 
do número de investigadores de excelência 
de fora da Europa beneficiários do seu 
financiamento. O financiamento do ERC 
será atribuído de acordo com os princípios 
bem estabelecidos apresentados infra. A 
excelência científica será o único critério 
para a atribuição de subvenções do ERC. O 
ERC funcionará numa base ascendente sem 
prioridades previamente determinadas.

A investigação financiada pelo ERC deverá 
conduzir a avanços na fronteira dos 
conhecimentos, com publicações 
científicas da mais elevada qualidade e 
resultados de investigação com um 
potencial impacto social, económico e 
ambiental elevado, definindo assim o ERC 
um objetivo claro e inspirador para a 
investigação de fronteira em toda a UE, na 
Europa e a nível internacional. Com o 
objetivo de fazer da UE um local com um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo, o ERC visará 
uma melhoria mensurável da quota-parte 
da UE no 1 % das publicações mais 
citadas, bem como um aumento substancial 
do número de investigadores de excelência 
de fora da Europa beneficiários do seu 
financiamento. O financiamento do ERC 
será atribuído de acordo com os princípios 
bem estabelecidos apresentados infra. A 
excelência científica será o único critério 
para a atribuição de subvenções do ERC. O 
ERC funcionará numa base ascendente sem 
prioridades previamente determinadas.

Or. it

Justificação

A dimensão ambiental deve ser tomada em consideração: 25% do Programa Horizonte 
Europa deve ser atribuído à vertente ambiental. 

Alteração 634
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Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.2. – subponto 1.2.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A investigação financiada pelo ERC deverá 
conduzir a avanços na fronteira dos 
conhecimentos, com publicações 
científicas da mais elevada qualidade e 
resultados de investigação com um 
potencial impacto social e económico 
elevado, definindo assim o ERC um 
objetivo claro e inspirador para a 
investigação de fronteira em toda a UE, na 
Europa e a nível internacional. Com o 
objetivo de fazer da UE um local com um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo, o ERC visará 
uma melhoria mensurável da quota-parte 
da UE no 1 % das publicações mais 
citadas, bem como um aumento substancial 
do número de investigadores de excelência 
de fora da Europa beneficiários do seu 
financiamento. O financiamento do CEI 
será atribuído de acordo com os seguintes 
princípios bem estabelecidos. A excelência 
científica será o único critério para a 
atribuição de subvenções do CEI. O CEI 
funciona numa base ascendente sem 
prioridades previamente determinadas.

A investigação financiada pelo ERC deverá 
conduzir a avanços na fronteira dos 
conhecimentos, com publicações 
científicas da mais elevada qualidade e 
resultados de investigação com um 
potencial impacto social, económico e 
climático elevado, definindo assim o ERC 
um objetivo claro e inspirador para a 
investigação de fronteira em toda a UE, na 
Europa e a nível internacional. Com o 
objetivo de fazer da UE um local com um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo, o ERC visará 
uma melhoria mensurável da quota-parte 
da UE no 1 % das publicações mais 
citadas, bem como um aumento substancial 
do número de investigadores de excelência 
de fora da Europa beneficiários do seu 
financiamento. O financiamento do CEI 
será atribuído de acordo com os seguintes 
princípios bem estabelecidos. A excelência 
científica será o único critério para a 
atribuição de subvenções do CEI. O CEI 
funciona numa base ascendente sem 
prioridades previamente determinadas.

Or. en

Alteração 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 1 – ponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Investigadores em início de carreira 
com ideias promissoras para fazer a

– Atribuição aos investigadores em 
início e a meio de carreira de melhores 



AM\1159886PT.docx 47/96 PE625.595v01-00

PT

transição para a independência, 
consolidando simultaneamente a sua 
própria equipa ou programa de 
investigação;

instrumentos para desenvolver e 
consolidar a própria equipa e linhas de 
investigação e, deste modo, facilitar a sua
transição para a independência na fase 
mais produtiva das suas carreiras;

Or. en

Alteração 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 1 – ponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Investigadores em início de carreira 
com ideias promissoras para fazer a 
transição para a independência, 
consolidando simultaneamente a sua 
própria equipa ou programa de 
investigação;

– Investigadores jovens e em início 
de carreira com ideias promissoras para 
fazer a transição para a independência, 
consolidando simultaneamente a sua 
própria equipa ou programa de 
investigação, incluindo atividades de 
ligação entre as MSCA e o ERC (pré-
ERC);

Or. en

Alteração 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 1 – ponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Investigadores em início de carreira 
com ideias promissoras para fazer a 
transição para a independência, 
consolidando simultaneamente a sua 
própria equipa ou programa de 
investigação;

– Investigadores em início de carreira 
com ideias promissoras em qualquer 
domínio de investigação, tanto básico 
como aplicado, para fazer a transição para 
a independência, consolidando 
simultaneamente a sua própria equipa ou 
programa de investigação;

Or. en
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Alteração 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 1 – ponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Investigadores em início de 
carreira com ideias promissoras para fazer 
a transição para a independência, 
consolidando simultaneamente a sua 
própria equipa ou programa de 
investigação;

– Investigadores reconhecidos com 
ideias promissoras para fazer a transição 
para a independência, consolidando 
simultaneamente a sua própria equipa ou 
programa de investigação;

Or. en

Justificação

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Alteração 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 2 – ponto 1 –
travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Define a estratégia científica geral 
do ERC em função das oportunidades 
científicas e das necessidades científicas da 
Europa;

– Define a estratégia científica geral 
do ERC, em coerência com o Plano 
Estratégico do horizonte Europa, em 
função das oportunidades científicas e das 
necessidades científicas da Europa;

Or. en

Justificação

Tratando-se de parte do Programa-Quadro, tem de ser assim, caso contrário deve ser um 
programa completamente independente, com outros recursos financeiros e com base numa 
diferente iniciativa legislativa.
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Alteração 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 2 – ponto 2 –
travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Assegura que as subvenções do 
ERC são implementadas de acordo com 
procedimentos simples e transparentes que 
mantenham a tónica na excelência, 
incentivem o espírito de iniciativa e 
combinem flexibilidade com 
responsabilidade graças a um 
acompanhamento contínuo da qualidade 
das operações e da sua execução;

– Assegura que as subvenções do 
ERC são implementadas de acordo com 
procedimentos simples e transparentes que 
mantenham a tónica na elevada qualidade 
científica, incentivem o espírito de 
iniciativa e combinem flexibilidade com 
responsabilidade graças a um 
acompanhamento contínuo da qualidade 
das operações e da sua execução;

Or. en

Alteração 641
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 2 – ponto 2 –
travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Analisa e avalia as realizações do 
ERC e a qualidade e o impacto da 
investigação financiada pelo ERC e 
apresenta recomendações para ações 
corretivas ou futuras;

– Analisa e avalia as realizações do 
ERC e a qualidade e o impacto da 
investigação financiada pelo ERC e 
apresenta recomendações para ações 
corretivas ou futuras; incluindo solicitando 
relevância climática nas propostas 
apresentadas quando o Programa atingir 
menos de 50 % do seu objetivo de despesa 
com o clima, nos termos impostos pelo 
artigo 6.º-B (novo) do [Regulamento para 
a criação do Programa-Quadro];

Or. en
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Alteração 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 2 – ponto 2 –
travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Analisa e avalia as realizações do 
ERC e a qualidade e o impacto da 
investigação financiada pelo ERC e 
apresenta recomendações para ações 
corretivas ou futuras;

– Apresenta periodicamente a 
análise e avaliação das realizações do 
ERC e da qualidade e do impacto da 
investigação financiada pelo ERC, 
aprovando, nessa conformidade,
recomendações e elaborando orientações
para ações corretivas ou futuras;

Or. en

Justificação

Tal como anteriormente afirmado, a análise a avaliação do desempenho do ERC não pode 
ser confiada ao próprio ERC. Esta é uma noção básica de boa prática administrativa.

Alteração 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O Presidente do ERC reside em Bruxelas 
durante o período de exercício do cargo e 
consagra a maior parte do seu tempo12 às 
atividades do ERC. Será remunerado/a a 
um nível compatível com um cargo de 
quadro superior na Comissão, e a estrutura 
de execução específica prestar-lhe-á o 
apoio necessário para exercer as suas 
funções.

O Presidente do ERC residirá em Bruxelas 
durante o período de exercício do cargo e 
dedicar-se-á a tempo inteiro às atividades 
do ERC. Será remunerado/a a um nível 
compatível com um cargo de quadro 
superior na Comissão, e a estrutura de 
execução específica prestar-lhe-á o apoio 
necessário para exercer as suas funções.
Deve abster-se da representação ao nível 
do órgão de administração de qualquer 
instituição pública ou privada e de 
participar em atividades que possam 
resultar num conflito de interesses com os 
respetivos deveres na qualidade de 
presidente o ERC.
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_________________

12 Em princípio, pelo menos 80 %.

Or. en

Alteração 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estrutura de execução específica é 
responsável por todos os aspetos da 
implementação administrativa e da 
execução do programa, conforme 
estabelecido no programa de trabalho do 
ERC. Implementará, em especial, os 
procedimentos de avaliação, análise 
interpares e seleção segundo a estratégia 
estabelecida pelo Conselho Científico e 
assegurará a gestão financeira e científica 
das subvenções. A estrutura de execução 
específica presta apoio ao Conselho 
Científico no exercício de todas as suas 
tarefas conforme estabelecido supra, 
incluindo a elaboração da sua estratégia 
científica, o acompanhamento das 
operações e a sua revisão e avaliação das 
realizações do ERC, bem como as suas 
atividades de proximidade e de 
comunicação, faculta acesso aos 
documentos e dados necessários na sua 
posse e mantém o Conselho Científico 
informado das suas atividades.

A estrutura de execução específica é 
responsável por todos os aspetos da 
implementação administrativa e da 
execução do programa, conforme 
estabelecido no programa de trabalho do 
ERC. Implementará, em especial, os 
procedimentos de avaliação, análise 
interpares e seleção segundo a estratégia 
estabelecida pelo Conselho Científico e 
assegurará a gestão financeira e científica 
das subvenções. A estrutura de execução 
específica presta apoio ao Conselho 
Científico no exercício das suas tarefas 
conforme estabelecido supra, incluindo o 
acompanhamento das operações, bem 
como as suas atividades de proximidade e 
de comunicação, faculta acesso aos 
documentos e dados necessários na sua 
posse e mantém o Conselho Científico 
informado das suas atividades.

Or. en

Justificação

O envolvimento da estrutura de execução específica na «elaboração da estratégia científica 
do ERC» aparenta ser totalmente inadequado. Além disso, tal como já foi afirmado, a análise 
a avaliação das realizações do ERC deve ser confiada a uma entidade externa.
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Alteração 645
Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Assegura a continuidade da 
estrutura de execução específica e delega
nesta última tarefas e responsabilidades 
tendo em conta os pareceres do Conselho 
Científico;

– Acompanha a continuidade da 
estrutura de execução específica e 
assegura a delegação nesta última tarefas 
e responsabilidades tendo em conta os 
pareceres do Conselho Científico;

Or. en

Alteração 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.3 – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– Assegura a adoção em tempo útil 
do programa de trabalho, das posições 
relativas à metodologia de execução e às 
necessárias regras de execução, incluindo 
as regras de apresentação de propostas e o 
modelo de convenção de subvenção do 
ERC, tendo em conta as posições do 
Conselho Científico;

– Assegura a adoção em tempo útil 
do programa de trabalho, das posições 
relativas à metodologia de execução e às 
necessárias regras de execução, incluindo 
as regras de apresentação de propostas e o 
modelo de convenção de subvenção do 
ERC, tendo em conta as posições do 
Conselho Científico e do Plano 
Estratégico do Horizonte Europa;

Or. en

Alteração 647
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.3 – parágrafo 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Na sua qualidade de responsável – Na sua qualidade de responsável 
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pela execução geral do Programa-Quadro 
de Investigação, procede ao 
acompanhamento da estrutura de execução 
específica.

pela execução geral do Programa-Quadro 
de Investigação, procede ao 
acompanhamento da estrutura de execução 
específica, bem como do desempenho 
relativamente à contribuição para a 
concretização do objetivo de 50 % da 
despesa pertinente para o clima, de 
acordo com o artigo 6.º-B (novo) do 
[Regulamento para a criação do 
Programa-Quadro].

Or. en

Alteração 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 1 – ponto 1.3 – subponto 1.3.3 – parágrafo 1 – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

– Na sua qualidade de responsável 
pela execução geral do Programa-Quadro 
de Investigação, procede ao 
acompanhamento da estrutura de execução 
específica.

– Na sua qualidade de responsável 
pela execução geral do Programa-Quadro 
de Investigação, procede ao 
acompanhamento das atividades do 
Conselho Científico e da estrutura de 
execução específica.

Or. en

Alteração 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa necessita de uma base de capital 
humano altamente qualificado e resiliente
no domínio da investigação e inovação que 
se possa adaptar facilmente e encontrar 
soluções sustentáveis para os desafios 
futuros, como as grandes evoluções 
demográficas na Europa. Para garantir a 

A Europa necessita de um conjunto 
quantitativamente relevante de recursos 
humanos altamente qualificados e 
resilientes no domínio da investigação e 
inovação que se possa adaptar facilmente e 
encontrar soluções sustentáveis para os 
desafios societais atuais e futuros, como, 
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excelência, é necessário que os 
investigadores tenham mobilidade, 
colaborem e difundam conhecimentos 
entre os vários países, setores e disciplinas, 
com a combinação certa de conhecimentos 
e competências para enfrentar os desafios 
societais e apoiar a inovação.

por exemplo, as grandes evoluções 
demográficas na Europa. Para garantir a 
máxima qualidade, é necessário que os 
investigadores tenham mobilidade, 
colaborem e difundam conhecimentos 
entre os vários países, setores e disciplinas, 
com a combinação certa de conhecimentos 
e competências para enfrentar os desafios 
societais e apoiar a inovação.

Or. en

Alteração 650
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa necessita de uma base de capital 
humano altamente qualificado e resiliente 
no domínio da investigação e inovação que 
se possa adaptar facilmente e encontrar 
soluções sustentáveis para os desafios 
futuros, como as grandes evoluções 
demográficas na Europa. Para garantir a 
excelência, é necessário que os 
investigadores tenham mobilidade, 
colaborem e difundam conhecimentos 
entre os vários países, setores e disciplinas, 
com a combinação certa de conhecimentos 
e competências para enfrentar os desafios 
societais e apoiar a inovação.

A Europa necessita de uma base de capital 
humano altamente qualificado e resiliente 
no domínio da investigação e inovação que 
se possa adaptar facilmente e encontrar 
soluções sustentáveis para os desafios 
futuros, como as grandes evoluções 
demográficas na Europa. Para garantir a 
excelência, é necessário que os 
investigadores tenham mobilidade, tenham 
pleno acesso a uma infraestrutura da 
máxima qualidade, colaborem e difundam 
conhecimentos entre os vários países, 
setores e disciplinas, com a combinação 
certa de conhecimentos e competências 
para enfrentar os desafios societais e apoiar 
a inovação.

Or. en

Alteração 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os programas de mobilidade irão garantir 
uma efetiva igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e incluir 
medidas específicas para eliminar os 
obstáculos à mobilidade de mulheres que 
se dediquem à investigação.

Or. en

Alteração 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa é uma potência científica com 
cerca de 1,8 milhões de investigadores a 
trabalhar em milhares de universidades, 
centros de investigação e empresas líderes 
a nível mundial. No entanto, estima-se que 
a UE terá necessidade de formar e 
empregar pelo menos um milhão de novos 
investigadores até 2027 a fim de atingir as 
metas fixadas para um maior investimento 
na investigação e na inovação. Esta 
necessidade é particularmente premente no 
setor não académico. A UE deve 
intensificar os seus esforços para atrair não 
só um maior número de jovens de ambos 
os sexos para carreiras de investigação, 
como também investigadores de países 
terceiros, conservar os seus próprios 
investigadores e reintegrar os 
investigadores europeus que estão a 
trabalhar noutros países, trazendo-os de 
volta para a Europa. Além disso, a fim de 
permitir uma maior expansão da 
excelência, as condições de trabalho dos 
investigadores devem continuar a ser 
melhoradas em todo o Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 
são necessárias ligações mais fortes 

A Europa é uma potência científica com 
cerca de 1,8 milhões de investigadores a 
trabalhar em milhares de universidades, 
centros de investigação e empresas líderes 
a nível mundial. No entanto, estima-se que 
a UE terá necessidade de formar e 
empregar pelo menos um milhão de novos 
investigadores até 2027 a fim de atingir as 
metas fixadas para um maior investimento 
na investigação e na inovação. Esta 
necessidade é particularmente premente no 
setor não académico. A UE deve 
intensificar os seus esforços para atrair não 
só um maior número de jovens de ambos 
os sexos para carreiras de investigação, 
como também investigadores de países 
terceiros, conservar os seus próprios 
investigadores e reintegrar os 
investigadores europeus que estão a 
trabalhar noutros países, trazendo-os de 
volta para a Europa.
Para alcançar esse objetivo, deve ser dada 
atenção aos regimes que facilitem o 
equilíbrio entre a vida familiar e a vida 
profissional, incluindo a previsão de uma 
maior flexibilidade para os investigadores 
de ambos os sexos, a fim de facilitar a 
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nomeadamente com o Espaço Europeu da 
Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo Social Europeu (FSE+).

conciliação da vida profissional e 
familiar. Garantir a plena igualdade de 
género em todos os setores, incluindo 
ciência, tecnologia e inovação, é uma 
condição essencial para o 
desenvolvimento económico global. Além 
disso, a fim de assegurar sinergias e
permitir uma maior expansão da 
excelência, o Selo de Excelência 
continuará a aplicar-se a convites à 
apresentação de propostas no âmbito das 
Ações MSCA; as condições de trabalho 
dos investigadores devem continuar a ser 
melhoradas em todo o Espaço Europeu da 
Investigação (EEI), incluindo resolvendo a 
diferença ao nível da remuneração entre 
os investigadores dos diversos 
Estados-Membros da UE envolvidos em 
projetos do Programa-Quadro de I&D da 
UE. Quanto a este aspeto, são necessárias 
ligações mais fortes nomeadamente com o 
Espaço Europeu da Educação (EEdE), o 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) e o Fundo Social 
Europeu (FSE+).

Or. en

Alteração 653
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa é uma potência científica com 
cerca de 1,8 milhões de investigadores a 
trabalhar em milhares de universidades, 
centros de investigação e empresas líderes 
a nível mundial. No entanto, estima-se que 
a UE terá necessidade de formar e 
empregar pelo menos um milhão de novos 
investigadores até 2027 a fim de atingir as 
metas fixadas para um maior investimento 
na investigação e na inovação. Esta 

A Europa é uma potência científica com 
cerca de 1,8 milhões de investigadores a 
trabalhar em milhares de universidades, 
centros de investigação e empresas líderes 
a nível mundial. No entanto, estima-se que 
a UE terá necessidade de formar e 
empregar pelo menos um milhão de novos 
investigadores até 2027 a fim de atingir as 
metas fixadas para um maior investimento 
na investigação e na inovação. Esta 
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necessidade é particularmente premente no 
setor não académico. A UE deve 
intensificar os seus esforços para atrair não 
só um maior número de jovens de ambos 
os sexos para carreiras de investigação, 
como também investigadores de países 
terceiros, conservar os seus próprios 
investigadores e reintegrar os 
investigadores europeus que estão a 
trabalhar noutros países, trazendo-os de 
volta para a Europa. Além disso, a fim de 
permitir uma maior expansão da 
excelência, as condições de trabalho dos 
investigadores devem continuar a ser 
melhoradas em todo o Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 
são necessárias ligações mais fortes 
nomeadamente com o Espaço Europeu da 
Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo Social Europeu (FSE+).

necessidade é particularmente premente no 
setor não académico. A UE deve 
intensificar os seus esforços para atrair não 
só um maior número de jovens de ambos 
os sexos para carreiras de investigação, 
como também investigadores de países 
terceiros, conservar os seus próprios 
investigadores e reintegrar os 
investigadores europeus que estão a 
trabalhar noutros países, trazendo-os de 
volta para a Europa. Para alcançar esse 
objetivo, deve ser dada atenção aos 
regimes que facilitem o equilíbrio entre a 
vida familiar e a vida profissional. 
Garantir a plena igualdade de género em 
todos os setores, incluindo ciência, 
tecnologia e inovação, é uma condição 
essencial para o desenvolvimento 
económico global. Além disso, a fim de 
permitir uma maior expansão da 
excelência, as condições de trabalho dos 
investigadores devem continuar a ser 
melhoradas em todo o Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 
são necessárias ligações mais fortes 
nomeadamente com o Espaço Europeu da 
Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo Social Europeu (FSE+).

Or. en

Alteração 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa é uma potência científica com 
cerca de 1,8 milhões de investigadores a 
trabalhar em milhares de universidades, 
centros de investigação e empresas líderes 
a nível mundial. No entanto, estima-se que 
a UE terá necessidade de formar e 
empregar pelo menos um milhão de novos 

A Europa é uma potência científica com 
cerca de 1,8 milhões de investigadores a 
trabalhar em milhares de universidades, 
centros de investigação e empresas líderes 
a nível mundial. No entanto, estima-se que 
a UE terá necessidade de formar e 
empregar pelo menos um milhão de novos 
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investigadores até 2027 a fim de atingir as 
metas fixadas para um maior investimento 
na investigação e na inovação. Esta 
necessidade é particularmente premente no 
setor não académico. A UE deve 
intensificar os seus esforços para atrair não 
só um maior número de jovens de ambos 
os sexos para carreiras de investigação, 
como também investigadores de países 
terceiros, conservar os seus próprios 
investigadores e reintegrar os 
investigadores europeus que estão a 
trabalhar noutros países, trazendo-os de 
volta para a Europa. Além disso, a fim de 
permitir uma maior expansão da 
excelência, as condições de trabalho dos 
investigadores devem continuar a ser 
melhoradas em todo o Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 
são necessárias ligações mais fortes 
nomeadamente com o Espaço Europeu da 
Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo Social Europeu (FSE+).

investigadores até 2027 a fim de atingir as 
metas fixadas para um maior investimento 
na investigação e na inovação. Esta 
necessidade é particularmente premente no 
setor não académico. A UE deve aumentar
os seus esforços para atrair não só um 
maior número de jovens de ambos os sexos 
para carreiras de investigação, como 
também investigadores de países terceiros, 
conservar os seus próprios investigadores e 
reintegrar os investigadores europeus que 
estão a trabalhar noutros países, trazendo-
os de volta para a Europa. Além disso, a 
fim de permitir uma maior expansão da 
excelência e a participação em programas 
e atividades de programas de investigação 
e inovação, as condições de trabalho dos 
investigadores devem continuar a ser 
melhoradas em todo o Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 
são necessárias ligações mais fortes 
nomeadamente com o Espaço Europeu da 
Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo Social Europeu (FSE+).

Or. en

Alteração 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa é uma potência científica com 
cerca de 1,8 milhões de investigadores a 
trabalhar em milhares de universidades, 
centros de investigação e empresas líderes 
a nível mundial. No entanto, estima-se que 
a UE terá necessidade de formar e 
empregar pelo menos um milhão de novos 
investigadores até 2027 a fim de atingir as 
metas fixadas para um maior investimento 
na investigação e na inovação. Esta 
necessidade é particularmente premente no 

A Europa é uma potência científica com 
cerca de 1,8 milhões de investigadores a 
trabalhar em milhares de universidades, 
centros de investigação e empresas líderes 
a nível mundial. No entanto, estima-se que 
a UE terá necessidade de formar e 
empregar pelo menos um milhão de novos 
investigadores até 2027 a fim de atingir as 
metas fixadas para um maior investimento 
na investigação e na inovação. Esta 
necessidade é particularmente premente no 
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setor não académico. A UE deve 
intensificar os seus esforços para atrair não 
só um maior número de jovens de ambos 
os sexos para carreiras de investigação, 
como também investigadores de países 
terceiros, conservar os seus próprios 
investigadores e reintegrar os 
investigadores europeus que estão a 
trabalhar noutros países, trazendo-os de 
volta para a Europa. Além disso, a fim de 
permitir uma maior expansão da 
excelência, as condições de trabalho dos 
investigadores devem continuar a ser 
melhoradas em todo o Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 
são necessárias ligações mais fortes 
nomeadamente com o Espaço Europeu da 
Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo Social Europeu (FSE+).

setor não académico. A UE deve 
intensificar os seus esforços para atrair não 
só um maior número de jovens de ambos 
os sexos para carreiras de investigação, 
conservar os seus próprios investigadores e 
reintegrar os investigadores europeus que 
estão a trabalhar noutros países, trazendo-
os de volta para a Europa. Além disso, a 
fim de permitir uma maior expansão da 
excelência, as condições de trabalho dos 
investigadores devem continuar a ser 
melhoradas em todo o Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Quanto a este aspeto, 
são necessárias ligações mais fortes 
nomeadamente com o Espaço Europeu da 
Educação (EEdE), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 
Fundo Social Europeu (FSE+).

Or. en

Alteração 656
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) incidem numa investigação de 
excelência totalmente ascendente e aberta a 
qualquer domínio de investigação e 
inovação, desde a investigação 
fundamental até à aceitação pelo mercado e 
aos serviços de inovação. Inclui domínios 
de investigação abrangidos pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e pelo Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (Euratom). 
Caso surjam necessidades específicas e
sejam disponibilizadas fontes de 
financiamento adicionais, as Ações 
MSCA podem visar certas atividades de 
determinados desafios (incluindo missões 

As Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) incidem numa investigação de 
excelência totalmente ascendente e aberta a 
qualquer domínio de investigação e 
inovação, desde a investigação 
fundamental até à aceitação pelo mercado e 
aos serviços de inovação. Inclui domínios 
de investigação abrangidos pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e pelo Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (Euratom). 
Devem ser utilizadas para este fim as 
fontes de financiamento adicionais que
sejam disponibilizadas.
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identificadas), tipos de instituições de 
investigação e inovação ou localizações 
geográficas, a fim de fazer face à 
evolução das necessidades da Europa em 
termos de competências, formação em 
investigação, progressão na carreira e 
partilha de conhecimentos.

Or. en

Alteração 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) incidem numa investigação de 
excelência totalmente ascendente e aberta 
a qualquer domínio de investigação e 
inovação, desde a investigação 
fundamental até à aceitação pelo mercado e 
aos serviços de inovação. Inclui domínios 
de investigação abrangidos pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e pelo Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (Euratom). 
Caso surjam necessidades específicas e 
sejam disponibilizadas fontes de 
financiamento adicionais, as Ações MSCA 
podem visar certas atividades de 
determinados desafios (incluindo missões 
identificadas), tipos de instituições de 
investigação e inovação ou localizações 
geográficas, a fim de fazer face à evolução 
das necessidades da Europa em termos de 
competências, formação em investigação, 
progressão na carreira e partilha de 
conhecimentos.

As Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) incidem numa investigação 
ascendente e de elevada qualidade aberta a 
qualquer domínio, desde a investigação 
fundamental até à aceitação pelo mercado e 
aos serviços de inovação. Inclui domínios 
de investigação abrangidos pelo Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e pelo Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica (Euratom). 
Caso surjam necessidades específicas e 
sejam disponibilizadas fontes de 
financiamento adicionais, as Ações MSCA 
podem visar certas atividades de 
determinados desafios (incluindo as
missões identificadas), tipos de instituições 
de investigação e inovação ou localizações 
geográficas, a fim de fazer face à evolução 
das necessidades da Europa em termos de 
competências, formação em investigação, 
progressão na carreira e partilha de 
conhecimentos.

Or. en

Alteração 658



AM\1159886PT.docx 61/96 PE625.595v01-00

PT

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 4 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As atividades-chave devem proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a 
nível de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que permitam aos 
investigadores desenvolver os seus planos 
de investigação e que envolvam 
universidades, instituições de 
investigação, empresas, PME e outros 
atores socioeconómicos de diferentes 
países. Tal resultará no desenvolvimento e 
na melhoria das perspetivas de carreira 
dos jovens investigadores a nível de pós-
graduação, tanto no setor público como 
privado.

Or. en

Alteração 659
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As Ações MSCA são o principal 
instrumento utilizado a nível da UE para 
atrair para a Europa investigadores de 
países terceiros, dando assim um 
contributo importante à cooperação 
mundial em matéria de investigação e 
inovação. Não há dúvida de que as Ações 
MSCA não só um têm impacto positivo 
nos indivíduos, organizações e a nível do 
sistema, como também geram grande 
impacto e resultados de investigação 
revolucionários, contribuindo 
simultaneamente para fazer face tanto a 

As Ações MSCA são o principal 
instrumento utilizado a nível da UE para 
atrair para a Europa investigadores de 
países terceiros, dando assim um 
contributo importante à competitividade 
económica e científica da Europa e à
cooperação mundial em matéria de 
investigação e inovação. Não há dúvida de 
que as Ações MSCA não só um têm 
impacto positivo nos indivíduos, 
organizações e a nível do sistema, como 
também geram grande impacto e resultados 
de investigação revolucionários, 
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desafios societais como estratégicos. 
Compensa investir a longo prazo nas 
pessoas, conforme demonstrado pelo 
número de laureados com o Prémio Nobel 
que foram anteriormente bolseiros ou 
supervisores de Ações MSCA.

contribuindo simultaneamente para fazer 
face tanto a desafios societais como 
estratégicos. Compensa investir a longo 
prazo nas pessoas, conforme demonstrado 
pelo número de laureados com o Prémio 
Nobel que foram anteriormente bolseiros 
ou supervisores de Ações MSCA.

Or. en

Alteração 660
Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As Ações MSCA são o principal 
instrumento utilizado a nível da UE para 
atrair para a Europa investigadores de 
países terceiros, dando assim um 
contributo importante à cooperação 
mundial em matéria de investigação e 
inovação. Não há dúvida de que as Ações 
MSCA não só um têm impacto positivo 
nos indivíduos, organizações e a nível do 
sistema, como também geram grande 
impacto e resultados de investigação 
revolucionários, contribuindo 
simultaneamente para fazer face tanto a 
desafios societais como estratégicos. 
Compensa investir a longo prazo nas 
pessoas, conforme demonstrado pelo 
número de laureados com o Prémio Nobel 
que foram anteriormente bolseiros ou 
supervisores de Ações MSCA.

As Ações MSCA, em conjunto com o 
ERC, são o principal instrumento utilizado 
a nível da UE para atrair para a Europa 
investigadores de países terceiros, dando 
assim um contributo importante à 
cooperação mundial em matéria de 
investigação e inovação. Não há dúvida de 
que as Ações MSCA não só um têm 
impacto positivo nos indivíduos, 
organizações e a nível do sistema, como 
também geram grande impacto e resultados 
de investigação revolucionários, 
contribuindo simultaneamente para fazer 
face tanto a desafios societais como 
estratégicos. Compensa investir a longo 
prazo nas pessoas, conforme demonstrado 
pelo número de laureados com o Prémio 
Nobel que foram anteriormente bolseiros 
ou supervisores de Ações MSCA.

Or. en

Alteração 661
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
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Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1. – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Graças à concorrência existente a nível 
mundial em matéria de investigação entre 
cientistas e entre organizações de 
acolhimento, tanto do setor académico 
como do setor não académico, e graças à 
criação e partilha de conhecimentos de alta 
qualidade entre os diferentes países, setores 
e disciplinas, as Ações MSCA contribuem 
nomeadamente para os objetivos da 
Agenda de Emprego, Crescimento e 
Investimento, para a Estratégia Global da 
UE e para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas.

Graças à concorrência existente a nível 
mundial em matéria de investigação entre 
cientistas e entre organizações de 
acolhimento, tanto do setor académico 
como do setor não académico, e graças à 
criação e partilha de conhecimentos de alta 
qualidade entre os diferentes países, setores 
e disciplinas, as Ações MSCA contribuem 
nomeadamente para os objetivos da 
Agenda de Emprego, Crescimento e 
Investimento, para a Estratégia Global da 
UE, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e os 
compromissos assumidos pela UE no 
Acordo de Paris.

Or. en

Alteração 662
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

As Ações MSCA contribuem para tornar o 
EEI mais eficaz, mais competitivo e mais 
atrativo à escala mundial. Tal é possível 
centrando a atenção numa nova geração de 
investigadores altamente qualificados e 
apoiando os talentos emergentes em toda a 
UE e não só; promovendo a difusão e 
aplicação de novos conhecimentos e ideias 
às políticas europeias, à economia e à 
sociedade, nomeadamente mediante 
medidas mais eficazes de comunicação 
científica e de proximidade com o público; 
facilitando a cooperação entre 
organizações executantes de investigação e 
tendo um impacto estruturante acentuado 
no EEI, preconizando um mercado de 

As Ações MSCA contribuem para tornar o 
EEI mais eficaz, mais competitivo e mais 
atrativo à escala mundial. Tal é possível 
centrando a atenção numa nova geração de 
investigadores altamente qualificados e 
apoiando os talentos emergentes, 
nomeadamente os investigadores em 
início de carreira, em toda a UE e não só;
deve igualmente ser dada especial atenção 
a investigadores e cientistas que 
chegaram recentemente à Europa como 
migrantes e que possuem um diploma do 
ensino superior, devendo ser-lhes dada a 
oportunidade de integração, com a maior 
brevidade possível, na comunidade e nas 
estruturas científicas europeias; 
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trabalho aberto e definindo normas em 
matéria de formação de qualidade, 
condições de emprego atrativas e 
recrutamento aberto a todos os 
investigadores.

promovendo a difusão e aplicação de 
novos conhecimentos e ideias às políticas 
europeias, à economia e à sociedade, 
nomeadamente mediante medidas mais 
eficazes de comunicação científica e de 
proximidade com o público; facilitando a 
cooperação entre organizações executantes 
de investigação e tendo um impacto 
estruturante acentuado no EEI, 
preconizando um mercado de trabalho 
aberto e definindo normas em matéria de 
formação de qualidade, condições de 
emprego atrativas e recrutamento aberto a 
todos os investigadores, com especial 
ênfase para os cientistas e investigadores 
recém-chegados à Europa como 
migrantes.

Or. en

Alteração 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

As Ações MSCA contribuem para tornar o 
EEI mais eficaz, mais competitivo e mais 
atrativo à escala mundial. Tal é possível 
centrando a atenção numa nova geração de 
investigadores altamente qualificados e 
apoiando os talentos emergentes em toda a 
UE e não só; promovendo a difusão e 
aplicação de novos conhecimentos e ideias 
às políticas europeias, à economia e à 
sociedade, nomeadamente mediante 
medidas mais eficazes de comunicação 
científica e de proximidade com o público; 
facilitando a cooperação entre 
organizações executantes de investigação e 
tendo um impacto estruturante acentuado 
no EEI, preconizando um mercado de 
trabalho aberto e definindo normas em 
matéria de formação de qualidade, 
condições de emprego atrativas e 

As Ações MSCA contribuem para tornar o 
EEI mais eficaz, mais competitivo e mais 
atrativo à escala mundial. Tal é possível 
centrando a atenção numa nova geração de 
investigadores altamente qualificados e 
apoiando os talentos emergentes em toda a 
UE e não só; promovendo a difusão e 
aplicação de novos conhecimentos e ideias 
às políticas europeias, à economia e à 
sociedade, nomeadamente mediante 
medidas mais eficazes de comunicação 
científica e de proximidade com o público; 
facilitando a cooperação entre 
organizações executantes de investigação e 
tendo um impacto estruturante acentuado 
no EEI, preconizando um mercado de 
trabalho aberto, garantindo direitos 
laborais e definindo normas em matéria de 
formação de qualidade, condições de 
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recrutamento aberto a todos os 
investigadores.

emprego atrativas e não precárias e 
recrutamento aberto a todos os 
investigadores.

Or. en

Alteração 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

As Ações MSCA contribuem para tornar o 
EEI mais eficaz, mais competitivo e mais 
atrativo à escala mundial. Tal é possível
centrando a atenção numa nova geração de 
investigadores altamente qualificados e 
apoiando os talentos emergentes em toda a 
UE e não só; promovendo a difusão e 
aplicação de novos conhecimentos e ideias 
às políticas europeias, à economia e à 
sociedade, nomeadamente mediante 
medidas mais eficazes de comunicação 
científica e de proximidade com o público; 
facilitando a cooperação entre 
organizações executantes de investigação e 
tendo um impacto estruturante acentuado 
no EEI, preconizando um mercado de 
trabalho aberto e definindo normas em 
matéria de formação de qualidade, 
condições de emprego atrativas e 
recrutamento aberto a todos os 
investigadores.

As Ações MSCA contribuem para tornar o 
EEI mais eficaz, mais competitivo e mais 
atrativo à escala mundial. Tal é conseguido
centrando a atenção numa nova geração de 
investigadores altamente qualificados e 
apoiando os talentos emergentes em toda a 
UE e não só; promovendo a difusão e 
aplicação de novos conhecimentos e ideias 
às políticas europeias, à economia e à 
sociedade, nomeadamente mediante 
medidas mais eficazes de comunicação 
científica e de proximidade com o público; 
facilitando a cooperação entre 
organizações executantes de investigação e 
tendo um impacto estruturante acentuado 
no EEI, preconizando um mercado de
trabalho aberto e definindo normas em 
matéria de formação de qualidade, 
condições de emprego atrativas e 
recrutamento transparente e baseado no 
mérito, aberto a todos os investigadores.

Or. en

Justificação

É curioso como os objetivos demasiado ambiciosos do ERC «são» conseguidos, ao passo que 
as concretizações razoáveis, viáveis e já demonstradas das Ações MSCA «podem ser» 
conseguidas.

Alteração 665
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Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.2.1. Cultivar a excelência através da 
mobilidade transfronteiras, intersetorial e 
interdisciplinar dos investigadores

2.2.1. Cultivar a excelência através da 
mobilidade transfronteiras, intersetorial e 
interdisciplinar dos investigadores, 
incluindo o acesso à infraestrutura de 
investigação

Or. en

Alteração 666
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A UE deve continuar a ser uma referência 
para a investigação de excelência e, por 
conseguinte, atrair os investigadores mais 
promissores, tanto europeus como não 
europeus, em todas as fases da sua carreira. 
Para tal é necessário que os investigadores 
e o pessoal de investigação possam circular 
e colaborar livremente entre países, setores 
e disciplinas e beneficiar assim de 
oportunidades de formação de elevada 
qualidade e de progressão na carreira. Tal 
permitirá a facilitar a mobilidade de 
carreiras entre o setor académico e o setor 
não académico, bem como estimular a 
atividade empresarial.

A UE deve continuar a ser uma referência 
para a investigação de excelência e, por 
conseguinte, atrair os investigadores mais 
promissores, tanto europeus como não 
europeus, em todas as fases da sua carreira. 
Para tal é necessário que os investigadores 
e o pessoal de investigação possam circular 
e colaborar livremente entre países, setores 
e disciplinas e permitir o seu acesso a uma 
infraestrutura da máxima qualidade e 
assim beneficiar de oportunidades de 
formação de elevada qualidade e de 
progressão na carreira. Tal permitirá a 
facilitar a mobilidade de carreiras entre o 
setor académico e o setor não académico, 
bem como estimular a atividade 
empresarial.

Or. en

Alteração 667
Gunnar Hökmark
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Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – ponto 2.2.1 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Experiências de mobilidade dentro 
ou fora da Europa para os melhores 
investigadores, ou mais promissores, 
independentemente da sua nacionalidade, 
para realizarem investigação de excelência 
e desenvolverem as suas competências, 
bem como a sua carreira tanto no setor 
académico como no setor não académico.

– Experiências de mobilidade dentro 
ou fora da Europa para os melhores 
investigadores, ou mais promissores, 
independentemente da sua nacionalidade, 
para realizarem investigação de excelência 
e desenvolverem as suas competências, 
bem como a sua carreira tanto no setor 
académico como no setor não académico, 
incluindo o acesso à infraestrutura de 
investigação.

Or. en

Alteração 668
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – ponto 2.2.1 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Experiências de mobilidade dentro 
ou fora da Europa para os melhores 
investigadores, ou mais promissores, 
independentemente da sua nacionalidade, 
para realizarem investigação de excelência 
e desenvolverem as suas competências, 
bem como a sua carreira tanto no setor 
académico como no setor não académico.

– Experiências de mobilidade dentro 
ou fora da Europa para os melhores 
investigadores, ou mais promissores, 
independentemente da sua nacionalidade, 
para realizarem investigação de excelência 
e desenvolverem as suas competências, 
bem como a sua carreira tanto no setor 
académico, incluindo infraestruturas de 
investigação, como no setor não 
académico.

Or. en

Alteração 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – ponto 2.2.1 – parágrafo 2 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

– Experiências de mobilidade dentro 
ou fora da Europa para os melhores 
investigadores, ou mais promissores, 
independentemente da sua nacionalidade, 
para realizarem investigação de excelência
e desenvolverem as suas competências, 
bem como a sua carreira tanto no setor 
académico como no setor não académico.

– Experiências de mobilidade dentro 
ou fora da Europa para os melhores 
investigadores, ou mais promissores, 
independentemente da sua nacionalidade, 
para realizarem investigação da máxima 
qualidade e desenvolverem as suas 
competências, bem como a sua carreira 
tanto no setor académico como no setor 
não académico.

Or. en

Alteração 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.1 – parágrafo 2 – travessão 1-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

- Experiências de mobilidade 
direcionadas para países sub-
representados no Programa-Quadro para 
os melhores investigadores, ou mais 
promissores, independentemente da sua 
nacionalidade, para realizarem 
investigação de excelência e 
desenvolverem as suas competências, bem 
como a sua carreira tanto no setor 
académico como no setor não académico.

Or. en

Alteração 671
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.1 – parágrafo 2 – travessão 1-A 
(novo)
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Texto da Comissão Alteração

- Facilitar o acesso de 
investigadores e cientistas promissores, 
recém-chegados à Europa como 
migrantes, a investigação de excelência e 
para desenvolverem as suas competências, 
bem como a sua carreira tanto no setor 
académico como no setor não académico.

Or. en

Alteração 672
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa necessita de uma base de 
recursos humanos sólida, resiliente e 
criativa, com a combinação certa de 
competências para satisfazer as 
necessidades futuras do mercado do 
trabalho, inovar e converter conhecimentos 
e ideias em produtos e serviços para obter 
benefícios económicos e sociais. Este 
objetivo pode ser atingido através da 
formação dos investigadores com vista a 
desenvolver ainda mais as suas 
competências essenciais em investigação, 
bem como a melhorar as suas 
competências transferíveis, como um
espírito criativo e empresarial. Tal 
permitir-lhes-á enfrentar os desafios 
globais atuais e futuros e melhorar as suas 
perspetivas de carreira e o potencial de 
inovação.

A Europa necessita de uma base de 
recursos humanos sólida, resiliente e 
criativa, com a combinação certa de 
competências para satisfazer as 
necessidades futuras do mercado do 
trabalho, inovar e converter conhecimentos 
e ideias em produtos e serviços para obter 
benefícios científicos, económicos e 
sociais. Este objetivo pode ser atingido 
através da formação dos investigadores 
com vista a desenvolver ainda mais as suas 
competências essenciais em investigação, 
melhorar as suas competências 
transferíveis, como um espírito criativo e 
empresarial, incluindo um entendimento 
dos benefícios que as normas trazem para 
a comercialização de novos produtos e 
serviço. Tal permitir-lhes-á enfrentar os 
desafios globais atuais e futuros e melhorar 
as suas perspetivas de carreira e o potencial 
de inovação.

Or. en

Alteração 673



PE625.595v01-00 70/96 AM\1159886PT.docx

PT

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa necessita de uma base de 
recursos humanos sólida, resiliente e 
criativa, com a combinação certa de 
competências para satisfazer as 
necessidades futuras do mercado do 
trabalho, inovar e converter conhecimentos 
e ideias em produtos e serviços para obter 
benefícios económicos e sociais. Este 
objetivo pode ser atingido através da 
formação dos investigadores com vista a 
desenvolver ainda mais as suas 
competências essenciais em investigação, 
bem como a melhorar as suas 
competências transferíveis, como um 
espírito criativo e empresarial. Tal 
permitir-lhes-á enfrentar os desafios 
globais atuais e futuros e melhorar as suas 
perspetivas de carreira e o potencial de 
inovação.

A Europa necessita de uma base de 
recursos humanos sólida, resiliente e 
criativa, com a combinação certa de 
competências para satisfazer as 
necessidades futuras do mercado do 
trabalho, inovar e converter conhecimentos 
e ideias em produtos e serviços para obter 
benefícios económicos e sociais. Este 
objetivo pode ser atingido através da 
formação dos investigadores com vista a 
desenvolver ainda mais as suas 
competências essenciais em investigação, 
bem como a melhorar as suas 
competências transferíveis, como um 
espírito criativo, responsável e aberto à 
sociedade. Tal permitir-lhes-á enfrentar os 
desafios globais atuais e futuros e melhorar 
as suas perspetivas de carreira e o potencial 
de inovação.

Or. en

Justificação

Ter mais empresários com antecedentes de investigação é decididamente valioso, mas é 
igualmente valioso ter administradores públicos, políticos e gestores de topo com 
antecedentes de investigação. Por isso, a ênfase não pode ser limitada ao espírito 
«empresarial». Os investigadores devem respingar em toda a sociedade.

Alteração 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa necessita de uma base de 
recursos humanos sólida, resiliente e 
criativa, com a combinação certa de 

A Europa necessita de uma base de 
recursos humanos sólida, resiliente e 
criativa, com a combinação certa de 
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competências para satisfazer as 
necessidades futuras do mercado do 
trabalho, inovar e converter conhecimentos 
e ideias em produtos e serviços para obter 
benefícios económicos e sociais. Este 
objetivo pode ser atingido através da 
formação dos investigadores com vista a 
desenvolver ainda mais as suas 
competências essenciais em investigação, 
bem como a melhorar as suas 
competências transferíveis, como um
espírito criativo e empresarial. Tal 
permitir-lhes-á enfrentar os desafios 
globais atuais e futuros e melhorar as suas 
perspetivas de carreira e o potencial de 
inovação.

competências para satisfazer as 
necessidades futuras do mercado do 
trabalho, inovar e converter conhecimentos 
e ideias em produtos e serviços para obter 
benefícios científicos, económicos e 
sociais. Este objetivo pode ser atingido 
através da formação dos investigadores 
com vista a desenvolver ainda mais as suas 
competências essenciais em investigação, 
bem como a melhorar as suas 
competências transferíveis, como um 
espírito criativo e empresarial. Tal 
permitir-lhes-á enfrentar os desafios 
societais atuais e futuros e melhorar as suas 
perspetivas de carreira e o potencial de 
inovação.

Or. en

Alteração 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa necessita de uma base de 
recursos humanos sólida, resiliente e 
criativa, com a combinação certa de 
competências para satisfazer as 
necessidades futuras do mercado do 
trabalho, inovar e converter conhecimentos 
e ideias em produtos e serviços para obter 
benefícios económicos e sociais. Este 
objetivo pode ser atingido através da 
formação dos investigadores com vista a 
desenvolver ainda mais as suas 
competências essenciais em investigação, 
bem como a melhorar as suas 
competências transferíveis, como um 
espírito criativo e empresarial. Tal 
permitir-lhes-á enfrentar os desafios 
globais atuais e futuros e melhorar as suas 
perspetivas de carreira e o potencial de 
inovação.

A Europa necessita de uma base de 
recursos humanos sólida, resiliente e 
criativa, com a combinação certa de 
competências para satisfazer as 
necessidades futuras do mercado do 
trabalho, inovar e converter conhecimentos 
e ideias em produtos e serviços para obter 
benefícios científicos, económicos e 
sociais. Este objetivo pode ser atingido 
através da formação dos investigadores 
com vista a desenvolver ainda mais as suas 
competências essenciais em investigação, 
bem como a melhorar as suas 
competências transferíveis, como um 
espírito criativo e empresarial. Tal 
permitir-lhes-á enfrentar os desafios 
globais atuais e futuros e melhorar as suas 
perspetivas de carreira e o potencial de 
inovação.
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Or. en

Alteração 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Programas de formação para dotar 
os investigadores de uma diversidade de 
competências relevantes para fazer face aos 
desafios globais atuais e futuros.

– Programas de formação para dotar 
os investigadores de uma diversidade de 
competências relevantes para fazer face aos 
desafios societais atuais e futuros.

Or. en

Alteração 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2.2.3. Reforçar o capital humano e 
desenvolver competências em todo o 
Espaço Europeu da Investigação

2.2.3. Reforçar os recursos humanos e 
desenvolver competências em todo o 
Espaço Europeu da Investigação

Or. en

Alteração 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de incentivar a excelência, promover 
a cooperação entre organizações 
executantes de investigação e gerar um 
efeito estruturante positivo, é necessária 

A fim de incentivar a excelência, promover 
a cooperação entre organizações 
executantes de investigação e gerar um 
efeito estruturante positivo, é necessária 
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uma maior generalização, no Espaço 
Europeu da Investigação, de padrões de 
formação de elevada qualidade, de boas 
condições de trabalho e de uma efetiva 
progressão na carreira dos investigadores. 
Tal contribuirá para modernizar ou 
melhorar os sistemas e programas de 
formação, bem como para aumentar a 
atratividade das instituições a nível 
mundial.

uma maior generalização, no Espaço 
Europeu da Investigação, de padrões de 
formação de elevada qualidade, de boas 
condições de trabalho, como a igualdade 
de remuneração em todos os níveis nos 
países europeus, e de uma efetiva 
progressão na carreira dos investigadores. 
Tal contribuirá para modernizar ou 
melhorar os sistemas e programas de 
formação, bem como para aumentar a 
atratividade das instituições a nível 
mundial.

Or. en

Alteração 679
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.3 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Programas de formação para 
promover a excelência e difundir as 
melhores práticas entre as instituições e os 
sistemas de investigação e inovação;

– Programas de formação, quando 
apropriado, em complementaridade com 
as atividades de educação do EIT, para 
promover a excelência e difundir as 
melhores práticas entre as instituições e os 
sistemas de investigação e inovação;

Or. en

Alteração 680
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As sinergias entre sistemas e programas de 
investigação e inovação a nível da UE e a 
nível nacional e regional têm de ser 
significativamente reforçadas. Tal poderá 

As sinergias entre sistemas e programas de 
investigação e inovação a nível da UE e a 
nível nacional e regional têm de ser 
significativamente reforçadas. Tal poderá 
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ser conseguido, em particular, mediante a 
criação de sinergias e complementaridades 
com outras partes do Horizonte Europa, 
como o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) e outros programas da 
UE, nomeadamente o FSE+, 
nomeadamente através de um Selo de 
Excelência.

ser conseguido, em particular, mediante a 
criação de sinergias e complementaridades 
com outras partes do Horizonte Europa, 
como o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) e outros programas da 
UE, nomeadamente o FSE+, 
nomeadamente através de um Selo de 
Excelência. Para utilizar as sinergias 
entre os programas, as regras têm de ser 
aperfeiçoadas e simplificadas.

Or. en

Alteração 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As sinergias entre sistemas e programas de 
investigação e inovação a nível da UE e a 
nível nacional e regional têm de ser 
significativamente reforçadas. Tal poderá 
ser conseguido, em particular, mediante a 
criação de sinergias e complementaridades 
com outras partes do Horizonte Europa, 
como o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) e outros programas da 
UE, nomeadamente o FSE+, 
nomeadamente através de um Selo de 
Excelência.

As sinergias entre sistemas e programas de 
investigação e inovação a nível da UE e a 
nível nacional e regional têm de ser 
significativamente reforçadas. Tal poderá 
ser conseguido, em particular, mediante a 
criação de sinergias e complementaridades 
e, principalmente, interoperabilidade com 
outras partes do Horizonte Europa, como o 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) e outros programas da 
UE, nomeadamente o FSE+, 
nomeadamente através de, por exemplo, 
uma abordagem com um Selo de 
Excelência.

Or. en

Alteração 682
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

É necessário reforçar a sensibilização para 
as atividades do Programa e o 
reconhecimento público dos investigadores 
em toda a UE e não só, a fim de melhorar a 
visibilidade global das Ações MSCA e de 
promover uma melhor compreensão do 
impacto do trabalho dos investigadores na 
vida quotidiana dos cidadãos, bem como de 
incentivar os jovens a enveredar por 
carreiras de investigação. Este objetivo 
pode ser atingido com uma melhor 
divulgação, exploração e difusão de 
conhecimentos e de práticas.

É necessário reforçar a sensibilização para 
as atividades do Programa e o 
reconhecimento público dos investigadores 
em toda a UE e não só, a fim de melhorar a 
visibilidade global das Ações MSCA e de 
promover uma melhor compreensão do 
impacto do trabalho dos investigadores na 
vida quotidiana dos cidadãos, bem como de 
incentivar os jovens, nomeadamente as 
mulheres e os recém-chegados migrantes,
a enveredar por carreiras de investigação. 
Este objetivo pode ser atingido com uma 
melhor divulgação, exploração e difusão de 
conhecimentos e de práticas.

Or. en

Alteração 683
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.5 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Iniciativas de proximidade com o 
público para estimular o interesse pelas 
carreiras de investigação, sobretudo entre 
os jovens;

– Iniciativas de proximidade com o 
público para estimular o interesse pelas 
carreiras de investigação, sobretudo entre 
os jovens e nomeadamente as mulheres e 
os recém-chegados migrantes;

Or. en

Alteração 684
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.5 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração
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– Difusão e agregação de 
conhecimentos graças à colaboração entre 
projetos e outras atividades de ligação em 
rede, como por exemplo um serviço de 
antigos alunos.

– Difusão e agregação de 
conhecimentos graças à colaboração entre 
projetos, projetos de ponto de contacto 
nacional (PCN) e outras atividades de 
ligação em rede, como por exemplo um 
serviço de antigos alunos.

Or. en

Alteração 685
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 2 – ponto 2.2 – subponto 2.2.5 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– Difusão e agregação de 
conhecimentos graças à colaboração entre 
projetos e outras atividades de ligação em 
rede, como por exemplo um serviço de 
antigos alunos.

– Difusão e agregação de 
conhecimentos graças à colaboração entre 
projetos, projetos de PCN e outras 
atividades de ligação em rede, como por 
exemplo um serviço de antigos alunos.

Or. en

Alteração 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação de ponta 
fornecem serviços-chave às comunidades 
de investigação e inovação, 
desempenhando um papel essencial no 
alargamento das fronteiras do 
conhecimento. O apoio a infraestruturas de 
investigação a nível da UE contribui para 
atenuar o que, em muitos casos, é a 
realidade de infraestruturas nacionais de 
investigação dispersas e nichos de 
excelência científica, bem como para fazer 

As infraestruturas de investigação de ponta 
fornecem serviços-chave às comunidades 
de investigação e inovação, 
desempenhando um papel essencial no 
alargamento das fronteiras do 
conhecimento. O apoio a infraestruturas de 
investigação a nível da UE, incluindo as 
de pequena e média dimensão e em 
especial as financiadas pelo FEDER,
contribui para atenuar o que, em muitos 
casos, é a realidade de infraestruturas 
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face à questão da reduzida circulação de 
conhecimentos entre silos.

nacionais de investigação dispersas e 
nichos de excelência científica, bem como 
para aumentar a circulação de 
conhecimentos entre silos.

Or. en

Alteração 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação de ponta 
fornecem serviços-chave às comunidades 
de investigação e inovação, 
desempenhando um papel essencial no 
alargamento das fronteiras do 
conhecimento. O apoio a infraestruturas de 
investigação a nível da UE contribui para 
atenuar o que, em muitos casos, é a 
realidade de infraestruturas nacionais de 
investigação dispersas e nichos de 
excelência científica, bem como para fazer 
face à questão da reduzida circulação de 
conhecimentos entre silos.

As infraestruturas de investigação de ponta 
fornecem serviços-chave às comunidades 
de investigação e inovação, 
desempenhando um papel essencial no 
alargamento das fronteiras do 
conhecimento. O apoio a infraestruturas de 
investigação a nível e de interesse 
europeus para ultrapassar o que, em 
muitos casos, é a realidade de 
infraestruturas nacionais de investigação 
dispersa, para complementando e 
melhorando nichos de excelência 
científica, bem como para fazer face à 
questão da reduzida circulação de 
conhecimentos entre silos.

Or. en

Alteração 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 

O objetivo geral é melhorar a dotação da
Europa com infraestruturas de investigação 
sustentáveis de craveira mundial, incluindo 
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acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização
das infraestruturas de investigação. É 
fundamental apoiar o acesso aberto às 
infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
graças à Nuvem Europeia para a Ciência 
Aberta (EOSC), apoiar um maior acesso 
aos recursos científicos digitais, incidindo 
especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

as de pequena e média dimensão, que 
estejam abertas e acessíveis a todos os 
investigadores na Europa, e não só, e que 
explorem plenamente o seu potencial de 
progresso científico e de inovação. Os 
objetivos-chave são reduzir a fragmentação 
do ecossistema de investigação e inovação, 
assegurar continuamente a 
modernização, evitando a duplicação de 
esforços, e permitir uma melhor 
coordenação do desenvolvimento, 
utilização e acessibilidade das 
infraestruturas de investigação, bem como 
o seu melhor envolvimento em projetos do 
Horizonte Europa, incluindo 
infraestruturas de investigação 
financiadas pela UE, nomeadamente pelo 
FEDER. Tal fornece sinergias claras 
entre o Horizonte Europa e as estratégias 
de I&D conduzidas a nível regional e 
nacional.
É também fundamental apoiar o acesso 
aberto às infraestruturas de investigação 
para todos os investigadores europeus, bem 
como, graças à Nuvem Europeia para a 
Ciência Aberta (EOSC), apoiar um maior 
acesso aos recursos científicos digitais, 
incidindo especificamente na atual 
aceitação insuficiente de práticas de ciência 
aberta e de dados abertos. A UE deverá
igualmente fazer face ao rápido aumento 
da concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta e utilização de 
soluções inovadoras.

Or. en
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Alteração 689
Jakop Dalunde
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização 
das infraestruturas de investigação. É 
fundamental apoiar o acesso aberto às 
infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
graças à Nuvem Europeia para a Ciência 
Aberta (EOSC), apoiar um maior acesso 
aos recursos científicos digitais, incidindo 
especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
assegurar continuamente a 
modernização, evitando a duplicação de 
esforços, e permitir uma melhor 
coordenação do desenvolvimento, 
acessibilidade e uma melhor utilização das 
infraestruturas de investigação. As 
infraestruturas de investigação de 
pequena e média dimensão são muito 
importantes para os investigadores, mas 
são escassas as informações acerca da 
sua localização, políticas de acessibilidade 
e financiamento. É necessário fazer o seu 
levantamento, para desbloquear o 
potencial destas infraestruturas de 
investigação para a inovação e 
investigação europeia. É fundamental 
apoiar o acesso aberto às infraestruturas de 
investigação para todos os investigadores 
europeus, bem como, graças à Nuvem 
Europeia para a Ciência Aberta (EOSC), 
apoiar um maior acesso aos recursos 
científicos digitais, incidindo 
especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
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grandes objetivos é também aumentar a 
sustentabilidade e a competitividade da 
indústria europeia, apoiando tecnologias e 
serviços importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

Or. en

Alteração 690
Paul Rübig

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização
das infraestruturas de investigação. É 
fundamental apoiar o acesso aberto às 
infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
graças à Nuvem Europeia para a Ciência 
Aberta (EOSC), apoiar um maior acesso 
aos recursos científicos digitais, incidindo 
especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta 
e de dados abertos. A UE deverá 
igualmente fazer face ao rápido aumento 
da concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 

O objetivo geral é melhorar a dotação da
Europa com infraestruturas de investigação 
sustentáveis de craveira mundial que 
estejam abertas e acessíveis a todos os 
investigadores na Europa, e não só, e que 
explorem plenamente o seu potencial de 
progresso científico e de inovação. Os 
objetivos-chave são reduzir a fragmentação 
do ecossistema de investigação e inovação, 
assegurar continuamente a 
modernização, evitando a duplicação de 
esforços, e permitir uma melhor 
coordenação do desenvolvimento, 
utilização e acessibilidade das 
infraestruturas de investigação. É crucial 
apoiar o acesso aberto a infraestruturas 
de investigação em todos os Estados-
Membros. É fundamental apoiar o acesso 
aberto às infraestruturas de investigação 
para todos os investigadores europeus, bem 
como, graças à Nuvem Europeia para a 
Ciência Aberta (EOSC), apoiar um maior 
acesso aos recursos científicos digitais. A 
UE deverá igualmente fazer face ao rápido 
aumento da concorrência a nível mundial 
para a captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
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grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

Or. en

Justificação

Embora se reconheçam os potenciais benefícios para tornar a investigação e os dados mais 
acessíveis, as ideias europeias têm também de ser protegidas para as capitalizar e colher na 
UE. Deve ser observado o princípio «tão aberto quanto possível, tão fechado quanto 
necessário».

Alteração 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização 
das infraestruturas de investigação. É 
fundamental apoiar o acesso aberto às 
infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
graças à Nuvem Europeia para a Ciência 
Aberta (EOSC), apoiar um maior acesso 
aos recursos científicos digitais, incidindo 
especificamente na atual aceitação 

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização 
das infraestruturas de investigação, 
nomeadamente as financiadas pelo FEEI. 
É fundamental apoiar o acesso aberto às 
infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
graças à Nuvem Europeia para a Ciência 
Aberta (EOSC), apoiar um maior acesso 
aos recursos científicos digitais, incidindo 
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insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

Or. en

Alteração 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização 
das infraestruturas de investigação. É 
fundamental apoiar o acesso aberto às 
infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
graças à Nuvem Europeia para a Ciência 
Aberta (EOSC), apoiar um maior acesso 
aos recursos científicos digitais, incidindo 

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial, que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores e 
inovadores na Europa, e não só, e que 
explorem plenamente o seu potencial de 
progresso científico e de inovação. Os 
objetivos-chave são reduzir a fragmentação 
do ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização 
das infraestruturas de investigação. É 
fundamental apoiar o acesso aberto às 
infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
incluindo graças à Nuvem Europeia para a 
Ciência Aberta (EOSC), apoiar um maior 
acesso aos recursos científicos digitais, 
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especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

incidindo especificamente na atual 
aceitação insuficiente de práticas de ciência 
aberta e de dados abertos. A UE deverá 
igualmente fazer face ao rápido aumento 
da concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

Or. en

Justificação

Uma vez que já existem infraestruturas eletrónicas, prevê-se que a EOSC complemente e 
«unifique» o que já existe.

Alteração 693
Dan Nica

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização 
das infraestruturas de investigação. É 
fundamental apoiar o acesso aberto às 

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização 
das infraestruturas de investigação em toda 
a União. É fundamental apoiar o acesso 
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infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
graças à Nuvem Europeia para a Ciência 
Aberta (EOSC), apoiar um maior acesso 
aos recursos científicos digitais, incidindo 
especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

aberto às infraestruturas de investigação 
para todos os investigadores europeus, bem 
como, graças à Nuvem Europeia para a 
Ciência Aberta (EOSC), apoiar um maior 
acesso aos recursos científicos digitais, 
incidindo especificamente na atual 
aceitação insuficiente de práticas de ciência 
aberta e de dados abertos. A UE deverá 
igualmente fazer face ao rápido aumento 
da concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

Or. en

Alteração 694
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo – Parte I – ponto 3 – ponto 3.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento e uma melhor utilização 
das infraestruturas de investigação. É 
fundamental apoiar o acesso aberto às 

O objetivo geral é dotar a Europa de 
infraestruturas de investigação sustentáveis 
de craveira mundial que estejam abertas e 
acessíveis a todos os investigadores na 
Europa, e não só, e que explorem 
plenamente o seu potencial de progresso 
científico e de inovação. Os objetivos-
chave são reduzir a fragmentação do 
ecossistema de investigação e inovação, 
evitando a duplicação de esforços, e 
permitir uma melhor coordenação do 
desenvolvimento, o acesso e uma melhor 
utilização das infraestruturas de 
investigação. É fundamental apoiar o 
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infraestruturas de investigação para todos 
os investigadores europeus, bem como, 
graças à Nuvem Europeia para a Ciência 
Aberta (EOSC), apoiar um maior acesso 
aos recursos científicos digitais, incidindo 
especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

acesso aberto às infraestruturas de 
investigação para todos os investigadores 
europeus, bem como, graças à Nuvem 
Europeia para a Ciência Aberta (EOSC), 
apoiar um maior acesso aos recursos 
científicos digitais, incidindo 
especificamente na atual aceitação 
insuficiente de práticas de ciência aberta e 
de dados abertos. A UE deverá igualmente 
fazer face ao rápido aumento da 
concorrência a nível mundial para a 
captação de talentos, atraindo 
investigadores de países terceiros para 
trabalhar em infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial. Um dos 
grandes objetivos é também aumentar a 
competitividade da indústria europeia, 
apoiando tecnologias e serviços 
importantes e relevantes para as 
infraestruturas de investigação e os seus 
utilizadores, melhorando assim as 
condições de oferta de soluções 
inovadoras.

Or. it

Justificação

A falta de acesso às infraestruturas impede a realização dos objetivos do Programa.

Alteração 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Programas-Quadro anteriores deram um 
contributo significativo para uma utilização 
mais eficiente e mais eficaz das 
infraestruturas nacionais, tendo também 
desenvolvido, com o Fórum Estratégico 
Europeu para Infraestruturas de 
Investigação (ESFRI), uma abordagem 
coerente e de orientação estratégica para a 

Os Programas-Quadro anteriores deram um 
contributo significativo para uma utilização 
mais eficiente e mais eficaz das 
infraestruturas nacionais e para a 
eliminação dos obstáculos à utilização em 
todos os domínios da investigação 
europeia através do acesso transnacional, 
tendo também desenvolvido, com o Fórum 
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definição de políticas em matéria de 
infraestruturas de investigação pan-
europeias. Esta abordagem estratégica 
gerou vantagens claras, incluindo a 
redução da duplicação de esforços através 
de uma utilização global mais eficiente dos 
recursos, bem como a normalização de 
processos e procedimentos.

Estratégico Europeu para Infraestruturas de 
Investigação (ESFRI), uma abordagem 
coerente e de orientação estratégica para a 
definição de políticas em matéria de 
infraestruturas de investigação pan-
europeias. Esta abordagem estratégica 
gerou vantagens claras, incluindo a 
redução da duplicação de esforços através 
de uma utilização global mais eficiente dos 
recursos, bem como a normalização e 
harmonização de processos e 
procedimentos. Criar novas redes de R&D 
de excelência com base em 
infraestruturas de investigação 
financiadas pela UE parece ser um 
desafio natural para o Horizonte Europa.

Or. en

Alteração 696
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Programas-Quadro anteriores deram um 
contributo significativo para uma utilização 
mais eficiente e mais eficaz das 
infraestruturas nacionais, tendo também 
desenvolvido, com o Fórum Estratégico 
Europeu para Infraestruturas de 
Investigação (ESFRI), uma abordagem 
coerente e de orientação estratégica para a 
definição de políticas em matéria de 
infraestruturas de investigação pan-
europeias. Esta abordagem estratégica 
gerou vantagens claras, incluindo a 
redução da duplicação de esforços através 
de uma utilização global mais eficiente dos 
recursos, bem como a normalização de 
processos e procedimentos.

Os Programas-Quadro anteriores deram um 
contributo significativo para uma utilização 
mais eficiente e mais eficaz das 
infraestruturas nacionais, tendo também 
desenvolvido, com o Fórum Estratégico 
Europeu para Infraestruturas de 
Investigação (ESFRI), uma abordagem 
coerente e de orientação estratégica para a 
definição de políticas em matéria de 
infraestruturas de investigação pan-
europeias. Esta abordagem estratégica 
gerou vantagens claras, incluindo a 
redução da duplicação de esforços através 
de uma utilização global mais eficiente dos 
recursos, bem como a normalização de 
processos e procedimentos. A mobilidade 
de investigação desempenha um papel 
importante no reforço da utilização de 
infraestruturas de investigação.
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Or. en

Alteração 697
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Programas-Quadro anteriores deram um 
contributo significativo para uma utilização 
mais eficiente e mais eficaz das 
infraestruturas nacionais, tendo também 
desenvolvido, com o Fórum Estratégico 
Europeu para Infraestruturas de 
Investigação (ESFRI), uma abordagem 
coerente e de orientação estratégica para a 
definição de políticas em matéria de 
infraestruturas de investigação pan-
europeias. Esta abordagem estratégica 
gerou vantagens claras, incluindo a 
redução da duplicação de esforços através 
de uma utilização global mais eficiente dos 
recursos, bem como a normalização de 
processos e procedimentos.

Os Programas-Quadro anteriores deram um 
contributo significativo para uma utilização 
mais eficiente e mais eficaz das 
infraestruturas nacionais, tendo também 
desenvolvido, com o Fórum Estratégico 
Europeu para Infraestruturas de 
Investigação (ESFRI), uma abordagem 
coerente e de orientação estratégica para a 
definição de políticas em matéria de 
infraestruturas de investigação pan-
europeias. Esta abordagem estratégica 
gerou vantagens claras, incluindo a 
redução da duplicação de esforços através 
de uma utilização global mais eficiente dos 
recursos, bem como a normalização de 
processos e procedimentos. É crucial 
utilizar de forma eficiente as 
infraestruturas de investigação, 
facilitando a mobilidade de investigação.

Or. en

Alteração 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As atividades apoiadas pela UE 
proporcionarão valor acrescentado, 
consolidando e otimizando as 
infraestruturas de investigação existentes, 
paralelamente aos esforços para 
desenvolver novas infraestruturas; 

As atividades apoiadas pela UE 
proporcionarão valor acrescentado, 
consolidando e racionalizando as 
infraestruturas de investigação existentes, 
paralelamente aos esforços para 
desenvolver novas infraestruturas; 
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estabelecendo a Nuvem Europeia para a 
Ciência Aberta (EOSC) como um ambiente 
modulável e sustentável para uma 
investigação baseada em dados; 
interligando as redes nacionais e regionais 
de investigação e ensino, reforçando e 
garantindo infraestruturas de redes de 
elevada capacidade para quantidades 
maciças de dados e o acesso a recursos 
digitais para além das fronteiras e dos 
limites entre domínios; eliminando os 
obstáculos que impedem as melhores 
equipas de investigação de aceder aos 
melhores serviços de infraestruturas de 
investigação na UE; promovendo o 
potencial de inovação das infraestruturas 
de investigação, centrado no 
desenvolvimento de tecnologias e na 
inovação conjunta, bem como numa 
utilização crescente de infraestruturas de 
investigação por parte da indústria.

estabelecendo a Nuvem Europeia para a 
Ciência Aberta (EOSC) como um ambiente 
modulável e sustentável para uma 
investigação baseada em dados, tendo em 
conta as infraestruturas eletrónicas 
existentes; interligando as redes nacionais 
e regionais de investigação e ensino, 
reforçando e garantindo infraestruturas de 
redes de elevada capacidade para 
quantidades maciças de dados e o acesso a 
recursos digitais para além das fronteiras e 
dos limites entre domínios; eliminando os 
obstáculos que impedem as melhores 
equipas de investigação de aceder aos 
melhores serviços de infraestruturas de 
investigação na UE; promovendo o 
potencial de inovação das infraestruturas 
de investigação, centrado no 
desenvolvimento de tecnologias e na 
inovação conjunta, bem como numa 
utilização crescente de infraestruturas de 
investigação por parte da indústria.

Or. en

Justificação

Deve ser tida atenção para não duplicar as infraestruturas já existentes, nomeadamente as 
infraestruturas eletrónicas.

Alteração 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O local, as políticas de acessibilidade e o 
financiamento de infraestruturas de 
investigação de pequena e média 
dimensão já existentes devem ser objeto 
de levantamento para desbloquear o 
potencial destas infraestruturas de 
investigação para a inovação e 
investigação europeia.
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Or. en

Justificação

Com vista a reduzir a fragmentação do ecossistema de investigação e inovação, evitando a 
duplicação de esforços, e para uma melhor coordenação do desenvolvimento e uma melhor 
utilização das infraestruturas de investigação existentes, seria vantajoso efetuar um 
levantamento das infraestruturas de investigação (também as de pequena e média dimensão) 
atualmente existentes na UE.

Alteração 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

E a dimensão internacional das 
infraestruturas de investigação da UE deve 
ser reforçada, promovendo uma maior 
cooperação com congéneres internacionais 
e a participação internacional em 
infraestruturas de investigação europeias 
em benefício mútuo.

E a dimensão internacional das 
infraestruturas de investigação da UE deve 
ser reforçada através de acesso 
internacional, promovendo uma maior 
cooperação com congéneres internacionais 
e a participação internacional em 
infraestruturas de investigação europeias 
em benefício mútuo.

Or. en

Alteração 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2.1. Consolidar o panorama de 
infraestruturas de investigação europeias

3.2.1. Consolidar e racionalizar o 
panorama de infraestruturas de 
investigação europeias

Or. en

Alteração 702
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Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento, o funcionamento e a 
sustentabilidade a longo prazo das 
infraestruturas de investigação 
identificadas pelo ESFRI são essenciais 
para a UE poder assegurar uma posição de 
liderança na investigação de fronteira, a 
criação e a utilização de conhecimentos e a 
competitividade das suas indústrias.

O estabelecimento, o funcionamento e a 
sustentabilidade a longo prazo das 
infraestruturas de investigação, incluindo 
as identificadas pelo ESFRI, bem como a 
maximização do seu envolvimento nos 
projetos de excelência do Horizonte 
Europa, são essenciais para a UE poder 
assegurar uma posição de liderança na 
investigação de fronteira, a criação e a 
utilização de conhecimentos e a 
competitividade das suas indústrias.

Or. en

Alteração 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.1 – parágrafo 4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Ciclo de vida das infraestruturas de 
investigação pan-europeias mediante a 
conceção de novas infraestruturas de 
investigação, da sua fase preparatória e de 
execução e da sua fase inicial de 
funcionamento em complementaridade 
com outras fontes de financiamento, bem 
como a consolidação e otimização do 
ecossistema de infraestruturas de 
investigação, monitorizando os marcos 
ESFRI e facilitando acordos de serviço, 
evoluções, fusões ou o desmantelamento 
de infraestruturas de investigação pan-
europeias;

– Ciclo de vida das infraestruturas de 
investigação pan-europeias, das suas fases
preparatória e de execução e da sua fase 
inicial de funcionamento em 
complementaridade com outras fontes de 
financiamento, bem como a consolidação e 
otimização do ecossistema de 
infraestruturas de investigação, 
monitorizando os marcos ESFRI e 
facilitando acordos de serviço, evoluções, 
fusões ou o desmantelamento de 
infraestruturas de investigação pan-
europeias;

Or. en
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Alteração 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O panorama da investigação será 
significativamente reforçado mediante a 
garantia da abertura de infraestruturas-
chave internacionais, nacionais e regionais 
a todos os investigadores da UE e a 
integração dos seus serviços quando 
necessário, a fim de harmonizar as 
condições de acesso, melhorar e alargar a 
prestação de serviços e incentivar uma 
estratégia comum de desenvolvimento de 
componentes de alta tecnologia e de 
serviços avançados através de ações de 
inovação.

O panorama da investigação será 
significativamente reforçado mediante a 
garantia da abertura de infraestruturas de 
investigação essenciais com importância e 
impacto europeu para todos os 
investigadores da UE e em todo o mundo, 
e através da integração dos serviços de 
infraestruturas de investigação nacionais 
ou regionais demonstrando o potencial da 
importância e do impacto europeu, a fim 
de harmonizar as condições de acesso, 
melhorar e alargar a prestação de serviços e 
incentivar uma estratégia comum de 
desenvolvimento de componentes de alta 
tecnologia e de serviços avançados através 
de ações de inovação.

Or. en

Alteração 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O panorama da investigação será 
significativamente reforçado mediante a 
garantia da abertura de infraestruturas-
chave internacionais, nacionais e regionais 
a todos os investigadores da UE e a 
integração dos seus serviços quando 
necessário, a fim de harmonizar as 
condições de acesso, melhorar e alargar a 
prestação de serviços e incentivar uma 
estratégia comum de desenvolvimento de 

O panorama da investigação será 
significativamente reforçado mediante a 
garantia da abertura de infraestruturas-
chave internacionais, nacionais e regionais 
a todos os investigadores e inovadores da 
UE e a integração dos seus serviços quando 
adequado, a fim de harmonizar as 
condições de acesso, melhorar e alargar a 
prestação de serviços e incentivar uma 
estratégia comum de desenvolvimento de 
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componentes de alta tecnologia e de 
serviços avançados através de ações de 
inovação.

componentes de alta tecnologia e de 
serviços avançados através de ações de 
inovação.

Or. en

Alteração 706
Olle Ludvigsson

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Redes que reúnam financiadores 
nacionais e regionais de infraestruturas 
de investigação para o cofinanciamento 
do acesso transnacional dos 
investigadores;

Suprimido

Or. en

Alteração 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e 
regionais, incluindo as infraestruturas de 
investigação de pequena e média 
dimensão, que incidam nos desafios 
globais para a disponibilização de acesso 
aos investigadores, bem como para a 
melhoria dos serviços das infraestruturas;

Or. en

Alteração 708
Jakop Dalunde
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e 
regionais, incluindo as de pequena e 
média dimensão, que incidam nos desafios 
globais para a disponibilização de acesso 
aos investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 709
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – ponto 3.2.2 - parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, incluindo de 
pequena e média dimensão, nacionais e 
regionais que incidam nos desafios globais 
para a disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

Or. it

Justificação

Garantir apoio às diversas infraestruturas de investigação de pequena dimensão existentes 
na Europa. 

Alteração 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2 – travessão 2
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Texto da Comissão Alteração

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores e inovadores, bem como 
para a harmonização e melhoria dos 
serviços das infraestruturas;

Or. en

Alteração 711
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-europeias, nacionais e 
regionais que incidam nos desafios globais 
para a disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-europeias, nacionais e 
regionais que incidam nos desafios globais 
para a disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;
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Or. en

Alteração 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios societais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 714
Anneleen Van Bossuyt

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
que incidam nos desafios globais para a 
disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

– Redes de infraestruturas de 
investigação pan-UE, nacionais e regionais 
para a disponibilização de acesso aos 
investigadores, bem como para a 
harmonização e melhoria dos serviços das 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – secção 3 – ponto 3.2 – subponto 3.2.3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Do mesmo modo, o apoio à cooperação 
estratégica internacional reforçará a 
posição das infraestruturas de investigação 
europeias a nível internacional, garantindo 
a sua ligação em rede, interoperabilidade e 
alcance a nível mundial.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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