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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Eluned Morgan e Daniel Caspary

Alteração 12
Considerando 10

(10) O CCI deve continuar a gerar recursos 
suplementares mediante a realização de 
actividades concorrenciais; estas incluem a 
participação nas acções indirectas do 
programa-quadro, os trabalhos executados 
para terceiros e, em menor medida, a 
exploração da propriedade intelectual.

(10) O CCI deve continuar a gerar recursos 
suplementares mediante a realização de 
actividades concorrenciais; para além dos 
trabalhos executados para terceiros, estas 
incluem a participação nas acções indirectas 
do programa-quadro, relativamente às quais 
cumpre envidar esforços no sentido de 
desenvolver as actividades até ao momento 
prosseguidas, e, em menor medida, a 
exploração da propriedade intelectual.

Or. en

Justificação

É imperativo que o CCI possa, também no futuro, participar nos concursos no domínio das 
acções indirectas, contexto em que cumpre multiplicar os esforços até hoje desenvolvidos. 
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Por outro lado, a geração de recursos suplementares obtidos de outras fontes e a exploração 
da propriedade intelectual devem continuar a ser autorizados. Tal viabiliza um controlo 
automático de qualidade, contribuindo, por outro lado, para a continuação de um elevado 
nível de excelência e de eficácia no CCI.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 13
Considerando 10

(10) O CCI deve continuar a gerar recursos 
suplementares mediante a realização de 
actividades concorrenciais; estas incluem a 
participação nas acções indirectas do 
programa-quadro, os trabalhos executados 
para terceiros e, em menor medida, a 
exploração da propriedade intelectual.

(10) O CCI deve continuar a gerar recursos 
suplementares mediante a realização de 
actividades concorrenciais; tal inclui a 
participação nas acções indirectas do 
programa-quadro, relativamente às quais 
cumpre envidar esforços no sentido de 
desenvolver as actividades até ao momento 
prosseguidas. Por outro lado, o CCI deveria 
procurar aceder a fontes alternativas de 
financiamento da investigação.

Or. en

Justificação

É imperativo que o CCI possa, também no futuro, participar nos concursos no domínio das 
acções indirectas, relativamente às quais cumpre multiplicar os esforços até hoje 
desenvolvidos.


