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Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 17
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Aquando do recrutamento de 
investigadores estrangeiros (dos 
Estados-Membros ou de países terceiros) 
devem ser feitos esforços com vista a 
adaptar as condições de emprego formais e 
financeiras em conformidade com o 
princípio da preferência comunitária. Os 
investigadores de países terceiros não 
devem gozar de condições mais favoráveis 
do que aquelas de que gozam os 
investigadores dos novos Estados-Membros 
ao abrigo das disposições temporárias que 
regem a livre circulação de trabalhadores.

Or. pl
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Justificação

Deve-se realçar que a redução das diferenças salariais e das disposições relativas à 
protecção social entre os Estados-Membros terá uma forte influência na melhoria da 
mobilidade dos investigadores e nos benefícios daqui decorrentes. Os esforços com vista a 
facilitar a mobilidade devem concentrar-se não apenas nos próprios investigadores mas 
também nas suas famílias.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 18
Considerando 11

(11) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para prevenir irregularidades e fraudes e 
devem ser feitas as diligências necessárias 
para a recuperação de fundos perdidos, 
incorrectamente pagos ou indevidamente 
utilizados nos termos previstos no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 
do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável 
ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias, no Regulamento (CE, Euratom) 
nº 2342/2002 da Comissão, de 23 de 
Dezembro de 2002, que estabelece as 
normas de execução do Regulamento 
Financeiro e eventuais alterações futuras, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/1995 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2185/1996, 
de 11 de Novembro de 1996, relativo às 
inspecções e verificações no local efectuadas 
pela Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades e no 
Regulamento (CE) nº 1074/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF) .

(11) Devem ser tomadas medidas adequadas 
para controlar, por um lado, a eficácia das 
ajudas concedidas e, por outro, a eficácia 
da utilização destes fundos, para prevenir 
irregularidades e fraudes e devem ser feitas 
as diligências necessárias para a recuperação 
de fundos perdidos, incorrectamente pagos 
ou indevidamente utilizados nos termos 
previstos no Regulamento (CE, Euratom) nº 
1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 
2002, que institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias, no Regulamento 
(CE, Euratom) nº 2342/2002 da Comissão, 
de 23 de Dezembro de 2002, que estabelece 
as normas de execução do Regulamento 
Financeiro e eventuais alterações futuras, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/1995 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, 
relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, no 
Regulamento (CE, Euratom) nº 2185/1996, 
de 11 de Novembro de 1996, relativo às 
inspecções e verificações no local efectuadas 
pela Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades e no 
Regulamento (CE) nº 1074/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos inquéritos efectuados pela Organização 
Europeia de Luta Antifraude (OLAF) .

Or. fr
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Justificação

A partir do momento em que são autorizados fundos públicos, convém controlar a sua 
utilização pertinente ou não, decorrente da obtenção destes créditos.

Alteração apresentada por Alyn Smith, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 19
Considerando 13

(13) Na execução do presente programa é 
necessário prestar uma atenção adequada à 
integração das questões de género, bem 
como, nomeadamente, a questões 
relacionadas com as condições de trabalho, 
transparência dos processos de recrutamento 
e progressão na carreira dos investigadores 
recrutados em projectos e programas 
financiados no âmbito das acções do 
presente programa, constituindo a 
Recomendação da Comissão de 11 de Março 
de 2005 relativa à Carta Europeia do 
Investigador e ao Código de Conduta para o 
Recrutamento de Investigadores um quadro 
de referência nesta matéria.

(13) Na execução do presente programa é 
necessário prestar uma atenção adequada à 
integração das questões de género, bem 
como, nomeadamente, a questões 
relacionadas com as condições de trabalho, 
medidas para conciliar a vida profissional 
com a familiar, incluindo, por exemplo, 
bolsas a tempo parcial, transparência dos 
processos de recrutamento e progressão na 
carreira dos investigadores recrutados em 
projectos e programas financiados no âmbito 
das acções do presente programa, 
constituindo a Recomendação da Comissão 
de 11 de Março de 2005 relativa à Carta 
Europeia do Investigador e ao Código de 
Conduta para o Recrutamento de 
Investigadores um quadro de referência 
nesta matéria.

Or. en

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 20
Considerando 14

(14) O presente programa está em 
conformidade com a estratégia integrada de 
recursos humanos em investigação e 
desenvolvimento na Europa e apoia o seu 
aprofundamento e implementação, com base 
nas Comunicações “Estratégia de 
mobilidade no EEI” e “Investigadores no 
espaço europeu da investigação: uma 
profissão, múltiplas carreiras”, tomando 
também em consideração as conclusões do 
Conselho sobre recursos humanos em I&D 

(14) O presente programa está em 
conformidade com a estratégia integrada de 
recursos humanos em investigação e 
desenvolvimento na Europa e apoia o seu 
aprofundamento e implementação, com base 
nas Comunicações “Estratégia de 
mobilidade no EEI” e “Investigadores no 
espaço europeu da investigação: uma 
profissão, múltiplas carreiras”, tomando 
também em consideração as conclusões do 
Conselho sobre recursos humanos em I&D 
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de 18 de Abril de 2005. de 18 de Abril de 2005.

A fim de criar um autêntico espaço 
europeu da investigação, os 
Estados-Membros são convidados a aplicar 
a Carta Europeia do Investigador e o 
código de conduta para o recrutamento de 
investigadores.

Or. it

Justificação

A Carta Europeia do Investigador e o código de conduta são instrumentos necessários para 
promover a mobilidade total dos investigadores.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 21
Considerando 14 bis (novo)

(14 bis) O programa específico “Pessoas” 
visa reforçar o potencial humano no 
domínio da investigação e desenvolvimento 
na Europa, em termos tanto de qualidade 
como de quantidade. É essencial que a 
investigação científica seja reconhecida e 
promovida como carreira profissional, com 
incentivos que se coadunem com o seu 
novo estatuto. Isto favoreceria a 
manutenção da excelência na investigação 
fundamental e o desenvolvimento orgânico 
da investigação tecnológica, e encorajaria 
consideravelmente a mobilidade dos 
investigadores europeus da e na Europa. 
Além disso, ajudaria a oferecer as 
condições ideais para atrair os melhores
investigadores estrangeiros a realizar a sua 
investigação na Europa.

Or. en
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 22
Artigo 2, parágrafo 1

O programa específico apoiará as 
actividades relativas à componente 
“Pessoas”, reforçando, a nível quantitativo e 
qualitativo, o potencial humano no domínio 
da investigação e tecnologia na Europa. As 
actividades de apoio à formação e 
progressão na carreira dos investigadores, 
designadas acções “Marie Curie”, serão 
reforçadas através de uma melhor 
incidência nos principais aspectos das 
competências e da progressão na carreira e 
em ligações reforçadas com sistemas 
nacionais.

O programa específico apoiará as 
actividades relativas à componente 
“Pessoas”, reforçando, a nível quantitativo e 
qualitativo, o potencial humano no domínio 
da investigação e tecnologia na Europa. As 
actividades de apoio à formação e 
progressão na carreira dos investigadores, 
designadas acções “Marie Curie”, incidirão
nos principais aspectos das competências e 
da progressão na carreira e em ligações 
reforçadas com sistemas nacionais.

Or. es

Justificação

Não se trata de reforçar as acções Marie Curie, mas sim de as centrar nas competências e na 
progressão na carreira.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 23
Artigo 4, nº 1

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais.

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais. Não serão 
financiados quaisquer projectos de 
investigação em matéria de embriões e 
células estaminais embrionárias, dado 
serem proibidos em vários 
Estados-Membros por razões que se 
prendem com direitos humanos 
fundamentais e princípios constitucionais.

Or. en
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Alteração apresentada por Angelika Niebler, Herbert Reul e Jan Christian Ehler

Alteração 24
Artigo 4, nº 2

2. Não serão financiadas no âmbito do 
presente programa os seguintes domínios 
de investigação:

2. No caso de projectos de investigação 
sensíveis do ponto de vista ético, os 
participantes obterão a aprovação ou 
autorização dos comités de ética nacionais 
ou locais antes de iniciar os seus projectos. 
Além disso, a Comissão examinará os 
projectos de forma sistemática e transmitirá 
relatórios anuais ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho. Em circunstâncias especiais, 
o exame ético poderá realizar-se após o 
início do projecto.

– Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;
– Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;
– Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, incluindo por meio de 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

Or. en

Justificação

A presente alteração foi apresentada com a mesma formulação no programa-quadro. Esta
questão deveria ser solucionada no programa-quadro, mas, por razões de coerência, é 
apresentada igualmente nos programas específicos. 

Alteração apresentada por Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli e Paul 
Rübig

Alteração 25
Artigo 4, nº 2

2. Não serão financiadas no âmbito do 2. Não são financiadas no presente 
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presente programa os seguintes domínios de 
investigação:

programa as seguintes áreas de 
investigação:

– Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;

– Actividades de investigação destinadas à 
clonagem de embriões humanos;

– Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;

– Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;

– Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação ou 
para fins de aquisição de células estaminais, 
incluindo por meio de transferência de 
núcleos de células somáticas.

– Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação ou 
para fins de aquisição de células estaminais
e actividades de investigação que utilizem 
células desses embriões; e
– Actividades de investigação que destruam 
embriões humanos ou utilizem células 
estaminais embrionárias humanas.

Or. en

Justificação

A presente alteração foi apresentada com a mesma formulação no programa-quadro. Esta 
questão deveria ser solucionada no programa-quadro, mas, por razões de coerência, é 
apresentada igualmente nos programas específicos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 26
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa:
- Projectos de investigação proibidos nos 
Estados-Membros por razões que se 
prendem com direitos humanos 
fundamentais e princípios constitucionais;
- Projectos de investigação que ponham em 
risco valores fundamentais relacionados 
com a dignidade humana;
- Métodos de clonagem de embriões 
humanos;
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- A intervenção génica germinal no 
Homem; e 
- A utilização e criação de embriões e 
células estaminais embrionárias para fins 
de investigação científica, pois os seres 
humanos constituem um fim em si e o 
corpo humano, especialmente o corpo da 
mulher, não deve ser objecto de comércio.
Não serão atribuídos financiamentos 
directos ou indirectos à investigação em 
matéria de quimeras.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Herbert Reul e Jan Christian Ehler

Alteração 27
Artigo 4, nº 3

3. Não serão financiadas no âmbito do 
presente programa os seguintes trabalhos de 
investigação:

3. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa os seguintes domínios de 
investigação:

– Actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros,

– Actividades de investigação destinadas à 
clonagem de embriões humanos,

– Actividades de investigação a realizar 
num Estado-Membro em que essa 
investigação seja proibida.

– Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias,
– Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, bem como actividades de 
investigação que utilizem células desses 
embriões, e
– Projectos de investigação que, directa ou 
indirectamente, dêem origem à destruição 
de embriões humanos.
No domínio da investigação em matéria de 
células estaminais embrionárias, será 
utilizada a experiência do NIH e o 
financiamento da investigação limitar-se-á 
às linhas de células estaminais 
embrionárias criadas antes de Agosto de 
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2001.

Or. en

Justificação

A presente alteração foi apresentada com a mesma formulação no programa-quadro. Esta 
questão deveria ser solucionada no programa-quadro, mas, por razões de coerência, é 
apresentada igualmente nos programas específicos.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan 
Christian Ehler e Paul Rübig

Alteração 28
Artigo 4, nº 3

3. Não serão financiadas no âmbito do 
presente programa os seguintes trabalhos 
de investigação:

3. Nos casos em que determinada 
tecnologia seja controversa do ponto de 
vista ético (p. ex. investigação com células 
estaminais embrionárias, embriões 
supranumerários decorrentes de 
fertilização in vitro, questões suscitadas 
pela utilização de dados genéticos no caso 
de não existir tratamento), a UE dará 
prioridade aos projectos de investigação 
que ofereçam uma alternativa às 
tecnologias controversas do ponto de vista 
ético, nomeadamente a investigação com 
células estaminais adultas e células 
estaminais do cordão umbilical, o 
tratamento de doenças que comprometem a 
fertilidade sem a criação de embriões 
supranumerários e os testes genéticos na 
óptica da terapia.

– Actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros,
– Actividades de investigação a realizar 
num Estado-Membro em que essa 
investigação seja proibida.

Or. en

Justificação

A presente alteração foi apresentada com a mesma formulação no programa-quadro. Esta 
questão deveria ser solucionada no programa-quadro, mas, por razões de coerência, é 
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apresentada igualmente nos programas específicos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 29
Artigo 4, nº 3, travessão 1 bis (novo)

– Actividades de investigação em matéria 
de embriões e células estaminais 
embrionárias que sejam proibidas em 
vários Estados-Membros por razões de 
fundo relacionadas com direitos humanos e 
princípios constitucionais,

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 30
Artigo 4, nº 3, travessão 2

– Actividades de investigação a realizar 
num Estado-Membro em que essa
investigação seja proibida.

– Projectos de investigação que põem em 
risco o princípio da subsidiariedade e 
valores relacionados com a dignidade 
humana e que representam uma ameaça 
para a não comercialização do corpo 
humano, nomeadamente do corpo da 
mulher.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 31
Artigo 6, nº  1

1. A Comissão deve elaborar um programa 
de trabalho para a execução do programa
específico, estabelecendo de forma mais 
pormenorizada as prioridades e objectivos 
científicos e tecnológicos indicados no 
anexo, o regime de financiamento a utilizar 
para o tópico relativamente ao qual são 
solicitadas propostas, bem como o 

1. A Comissão deve elaborar um programa 
de trabalho para a execução do programa 
específico, estabelecendo de forma mais 
pormenorizada os objectivos e actividades
indicados no anexo I, o regime de 
financiamento a utilizar para as acções 
relativamente às quais são solicitadas 
propostas, bem como o calendário para a sua 
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calendário para a sua execução. execução.

Or. es

Justificação

Os tipos de actividades e acções a financiar devem ser referidos de forma pormenorizada, 
juntamente com os objectivos das mesmas.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 32
Artigo 6, nº  1

1. A Comissão deve elaborar um programa 
de trabalho para a execução do programa 
específico, estabelecendo de forma mais 
pormenorizada as prioridades e objectivos 
científicos e tecnológicos indicados no 
anexo, o regime de financiamento a utilizar 
para o tópico relativamente ao qual são 
solicitadas propostas, bem como o 
calendário para a sua execução.

1. A Comissão deve elaborar um programa 
de trabalho para a execução do programa 
específico, estabelecendo de forma mais 
pormenorizada as prioridades e objectivos 
científicos e tecnológicos indicados no 
anexo, o regime de financiamento a utilizar 
para o tópico relativamente ao qual são 
solicitadas propostas, bem como o 
calendário para a sua execução. Este 
programa de trabalho deve igualmente ser 
realizado com vista a simplificar os 
procedimentos de acesso ao 7º 
programa-quadro e a favorecer a difusão 
de informação sobre as acções levadas a 
cabo pelo dito programa-quadro.

Or. fr

Justificação

Uma melhor informação e a simplificação dos procedimentos de acesso ao 7º 
programa-quadro encorajarão a realização dos objectivos visados.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 33
Artigo 6, nº  2

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração as actividades de investigação 
relevantes realizadas pelos 
Estados-Membros, Estados associados e 

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração as actividades de investigação 
relevantes, formação de investigadores e 
desenvolvimento das carreiras profissionais
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organizações europeias e internacionais. 
Este programa será actualizado sempre que 
necessário.

realizadas pelos Estados-Membros, Estados 
associados e organizações europeias e 
internacionais, e a obtenção de valor 
acrescentado europeu, bem como o impacto 
da competitividade industrial e a relação 
com outras políticas comunitárias. Este 
programa será actualizado sempre que 
necessário.

Or. es

Justificação

Esta alteração pretende destacar a importância da formação e da carreira profissional para 
os investigadores, bem como as sinergias com políticas comunitárias.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 34
Artigo 6, nº  3

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão 
os relacionados com os aspectos 
qualitativos da avaliação dos proponentes 
(investigadores/organizações) e do 
respectivo potencial para uma maior 
progressão, incluindo, quando adequado, a 
sua capacidade de execução, a qualidade 
da actividade proposta em termos de 
formação científica e/ou de transferência 
de conhecimentos, o valor acrescentado 
comunitário e o efeito estruturador da 
actividade proposta em termos de 
contribuição para os objectivos do 
programa específico e do programa de 
trabalho. Estes critérios e eventuais 
ponderações ou limiares poderão ser 
especificados de forma mais pormenorizada 
ou complementados no programa de 
trabalho.

3. As propostas para acções indirectas ao 
abrigo dos regimes de financiamento serão 
avaliadas e os projectos serão seleccionados
tendo em conta os seguintes princípios:. 

- Excelência científica e/ou tecnológica;
- Relação com os objectivos deste programa 
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específico;
- Qualidade e capacidade de 
implementação dos proponentes 
(investigadores/organizações) e do 
respectivo potencial para uma maior 
progressão;
- Qualidade da actividade proposta em 
termos de objectivos de formação científica 
e/ou transferência de conhecimentos;
Neste contexto, o programa de trabalho 
especificará os critérios de avaliação e 
selecção e pode acrescentar requisitos 
adicionais, ponderações e limiares.

Or. es

Justificação

Melhor definição dos princípios de selecção.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 35
Artigo 6, nº  4

4. O programa de trabalho pode indicar: 4. O programa de trabalho pode indicar as 
instalações europeias que recebem 
contribuições sob a forma de uma 
cotização.

a) organizações que recebem contribuições 
sob a forma de uma cotização;
b) acções de apoio para as actividades de 
entidades jurídicas específicas.

Or. es

Justificação

Considera-se que todas as organizações deveriam competir com condições e oportunidades 
iguais, razão pela qual a alínea a) deve referir apenas entidades que tenham o carácter de 
instalação europeia ("European facility") e a alínea b) deve ser suprimida.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 36
Artigo 7, nº 2

2. O procedimento previsto no nº 2 do artigo 
8º é aplicável para a adopção do programa 
de trabalho referido no nº 1 do artigo 6º.

2. O procedimento de gestão previsto no nº 2 
do artigo 8º é aplicável para a adopção do 
programa de trabalho referido no nº 1 do 
artigo 6º.

Or. es

Justificação

As condições especificadas no artigo 8º dizem respeito à gestão do programa. Se isto não 
ficasse bem claro, poderia induzir em erro quanto aos procedimentos relativos ao programa.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 37
Artigo 7, nº 3

3. O procedimento previsto no nº 3 do artigo 
8º é aplicável para a adopção de acções de 
IDT que impliquem a utilização de embriões 
humanos e de células estaminais 
embrionárias humanas.

3. O procedimento de regulação previsto no 
nº 3 do artigo 8º é aplicável para a adopção 
de acções de IDT que impliquem a 
utilização de embriões humanos e de células 
estaminais embrionárias humanas.

Or. es

Justificação

Especificação dos diferentes procedimentos do artigo 8º para evitar confusão.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 38
Artigo 8, nº 2

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, é aplicável o 
procedimento de gestão previsto no artigo 
4º da Decisão 1999/468/CE, com 
observância do n° 3 do seu artigo 7º.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
4º e 7º da Decisão 1999/468/CE.

Or. es
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Justificação

A aplicação não se limita ao procedimento de gestão, sendo antes determinada pelo conteúdo 
total dos artigos mencionados.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 39
Artigo 8, nº 4

4.  O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º da 
Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

4. O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º e no 
nº 6 do artigo 5º da Decisão 1999/468/CE é 
de dois meses.

Or. es

Justificação

A alteração justifica-se tendo em conta que é a Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à 
Comissão.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 40
Artigo 8 bis (novo)

Artigo 8º bis
A Comissão velará pelo controlo, a 
avaliação e a revisão independentes 
previstos no artigo 8º da decisão que 
estabelece o programa-quadro (2007-2013), 
no que se refere às actividades levadas a 
cabo nos domínios abrangidos pelo 
presente programa específico.

Or. es

Justificação

Novo artigo destinado a definir o papel da Comissão como entidade encarregada do controlo 
e do acompanhamento.
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Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 41
Anexo, "Introdução", parágrafo 2

O programa será implementado através de 
investimentos sistemáticos em recursos 
humanos, especialmente mediante um 
conjunto coerente de “acções Marie Curie”, 
dirigidas aos investigadores em termos do 
desenvolvimento das suas aptidões e 
competências em todas as fases da sua 
carreira, desde a formação inicial em 
investigação até à progressão na carreira e à 
aprendizagem ao longo da vida. A 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, o reconhecimento de 
experiências adquiridas em diferentes 
sectores e países e condições de trabalho 
adequadas são elementos-chave em todas as 
“acções Marie Curie". 

As recomendações enunciadas na Carta 
Europeia do Investigador e no Código de 
Conduta para o Recrutamento de 
Investigadores devem ser tidas em conta no
programa, que será implementado através de 
investimentos sistemáticos em recursos 
humanos, especialmente mediante um 
conjunto coerente de “acções Marie Curie”, 
dirigidas aos investigadores em termos do 
desenvolvimento das suas aptidões e 
competências em todas as fases da sua 
carreira, desde a formação inicial em 
investigação até à progressão na carreira e à 
aprendizagem ao longo da vida. A 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, o reconhecimento de 
experiências adquiridas em diferentes 
sectores e países e condições de trabalho 
adequadas são elementos-chave em todas as 
“acções Marie Curie". 

Or. fr

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 42
Anexo, "Introdução", parágrafo 2 

O programa será implementado através de 
investimentos sistemáticos em recursos 
humanos, especialmente mediante um 
conjunto coerente de “acções Marie Curie”, 
dirigidas aos investigadores em termos do 
desenvolvimento das suas aptidões e 
competências em todas as fases da sua 
carreira, desde a formação inicial em 
investigação até à progressão na carreira e à 
aprendizagem ao longo da vida. A 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, o reconhecimento de 
experiências adquiridas em diferentes 
sectores e países e condições de trabalho 
adequadas são elementos-chave em todas as 
“acções Marie Curie".  

O programa será implementado através de 
investimentos sistemáticos em recursos 
humanos, especialmente mediante um 
conjunto coerente de “acções Marie Curie”, 
dirigidas aos investigadores em termos do 
desenvolvimento das suas aptidões e 
competências em todas as fases da sua 
carreira, desde a formação inicial em 
investigação até à progressão na carreira e à 
aprendizagem ao longo da vida. A 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, o reconhecimento de 
experiências adquiridas em diferentes 
sectores e países e condições de trabalho 
adequadas são elementos-chave em todas as 
“acções Marie Curie".  
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Para promover a mobilidade dos 
investigadores no interior da União 
Europeia devem ser previstas acções com 
vista à harmonização dos regimes fiscais 
aplicáveis aos investigadores.

Or. it

Justificação

Para avançar no sentido de um autêntico mercado europeu dos investigadores e incentivar a 
mobilidade dos mesmos é necessário criar as condições mínimas para que tal aconteça. Não 
se pode permitir que os investigadores europeus fiquem subordinados a regimes fiscais 
diferentes. É altura de iniciar uma reflexão séria acerca deste problema e trabalhar no 
sentido de uma harmonização fiscal específica aplicável aos investigadores.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 43
Anexo, "Introdução", parágrafo 2

O programa será implementado através de 
investimentos sistemáticos em recursos 
humanos, especialmente mediante um 
conjunto coerente de “acções Marie Curie”, 
dirigidas aos investigadores em termos do 
desenvolvimento das suas aptidões e 
competências em todas as fases da sua 
carreira, desde a formação inicial em 
investigação até à progressão na carreira e à 
aprendizagem ao longo da vida. A 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, o reconhecimento de 
experiências adquiridas em diferentes 
sectores e países e condições de trabalho 
adequadas são elementos-chave em todas as 
“acções Marie Curie". 

O programa será implementado através de 
investimentos sistemáticos em recursos 
humanos, especialmente mediante um 
conjunto coerente de “acções Marie Curie”, 
dirigidas aos investigadores em termos do 
desenvolvimento das suas aptidões e 
competências em todas as fases da sua 
carreira, desde a formação inicial em 
investigação até à progressão na carreira e à 
aprendizagem ao longo da vida. A 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersectorial, é fundamental para este 
programa; o reconhecimento de 
experiências adquiridas em diferentes 
sectores e países e condições de trabalho 
adequadas são também elementos-chave em 
todas as “acções Marie Curie". 

Or. es

Justificação

Se a mobilidade é importante para todo o conjunto do programa-quadro e dos seus 
programas derivados, no programa específico "Pessoas" adquire o carácter de factor 
fundamental.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 44
Anexo, "Introdução", parágrafo 3

As “acções Marie Curie” estão abertas a 
todos os domínios de investigação e 
desenvolvimento tecnológico abordados ao 
abrigo do Tratado. Os domínios de 
investigação são escolhidos livremente pelos 
candidatos. No entanto, existe a 
possibilidade de visar determinadas 
actividades no âmbito do programa, por 
exemplo em relação a disciplinas científicas 
e áreas tecnológicas, regiões participantes, 
tipos de organizações de investigação e de 
população de investigadores, a fim de 
responder à evolução das necessidades da 
Europa no domínio da formação em 
investigação, mobilidade, progressão na 
carreira e partilha de conhecimentos. Tal 
inclui a possibilidade de publicação de 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos com outras componentes do 
programa-quadro.

As “acções Marie Curie” estão abertas a 
todos os domínios de investigação e 
desenvolvimento tecnológico abordados ao 
abrigo do Tratado. Os domínios de 
investigação são escolhidos livremente pelos 
candidatos. No entanto, será concedida uma 
atenção particular aos projectos 
interessantes para o desenvolvimento 
sustentável, a saúde ou a inovação e existe 
a possibilidade de visar determinadas 
actividades no âmbito do programa, por 
exemplo em relação a disciplinas científicas 
e áreas tecnológicas, regiões participantes, 
tipos de organizações de investigação e de 
população de investigadores, a fim de 
responder à evolução das necessidades da 
Europa no domínio da formação em 
investigação, mobilidade, progressão na 
carreira e partilha de conhecimentos. Tal 
inclui a possibilidade de publicação de 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos com outras componentes do 
programa-quadro.

Or. fr

Justificação

O texto da alteração é, por si só, elucidativo, à luz dos objectivos de Lisboa.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 45
Anexo, "Introdução", parágrafo 3 bis (novo)

No que respeita à formação no domínio da 
investigação, além dos objectivos e acções 
descritos no presente programa, ter-se-ão 
igualmente em conta as acções de 
informação nas etapas anteriores e nos 
primeiros anos da educação universitária. 
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Para garantir uma formação de excelência 
aos futuros investigadores, é necessário 
informá-los nas primeiras etapas da 
educação com o objectivo de os motivar a 
orientar as suas carreiras para a 
investigação e especializações científicas 
determinadas, abrangendo inclusivamente 
áreas científicas que, até à data, não têm 
tido profissionais suficientes devido à falta 
de informação adequada.

Or. es

Justificação

É necessário que se informem os futuros investigadores acerca das possíveis saídas para as 
suas carreiras profissionais. Deste modo, serão encorajados a transitar para determinados 
domínios, como, por exemplo, a investigação sobre energia de fissão, que sofrem de certo 
"desprestígio" actualmente e, portanto, de falta de investigadores.

Alteração apresentada por Alyn Smith, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 46
Anexo, "Introdução", parágrafo 3 bis (novo)

As "acções Marie Curie" são em geral 
consideradas a melhor parte do 
programa-quadro e têm registado um êxito 
assinalável. Contudo, o excesso de 
inscrições tem constituído um desincentivo 
a estas acções que atinge especialmente a 
comunidade de investigação e a 
comunidade empresarial.

Or. en

Justificação

O Parlamento deve acentuar o êxito registado pelas acções Marie Curie estabelecidas no 
programa-quadro, facto claramente demonstrado pelo nível elevado de inscrições.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 47
Anexo, "Introdução", parágrafo 3 ter (novo)
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É igualmente importante para o programa 
que seja possível a participação de 
instituições de ensino e investigação 
diferentes em termos de dimensão e do tipo 
de investigação que realizam. As medidas 
visarão estimular um ambiente propício à
investigação e estar abertas a redes de 
pequenas e grandes instituições de ensino.

Or. en

Justificação

Convém clarificar que as partes interessadas nas medidas propostas podem ser redes de 
pequenas universidades, com um âmbito de investigação mais restrito, ou grandes 
universidades. Caso contrário, existe o risco de que uma estrutura baseada no pressuposto de 
que as grandes instituições tradicionais são o meio académico natural exclua o número 
considerável de investigadores das pequenas universidades, que muitas vezes desenvolvem 
uma actividade intensa no quadro da cooperação internacional.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 48
Anexo, "Introdução", parágrafo 3 quater (novo)

As "acções Marie Curie" serão concebidas 
de forma a terem igual utilidade para todos 
os Estados-Membros. Para este efeito, o 
coeficiente corrector será revisto, e terá 
lugar um diálogo com os Estados-Membros 
sobre a tributação das medidas.

Or. en

Justificação

As reacções às subvenções Marie Curie são, em geral, positivas. No entanto, existem opiniões 
divergentes quanto ao coeficiente corrector que determina o montante das subvenções nos 
vários Estados-Membros e quanto às disposições nacionais em matéria de tributação, o que 
faz com que as condições relativas às acções Marie Curie variem consideravelmente nos 
diferentes Estados-Membros e afectem as possibilidades de atrair investigadores 
competentes. Embora esta competência não seja da União, deve estar sujeita a um diálogo 
entre a Comissão e os Estados-Membros.
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Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 49
Anexo, "Introdução", parágrafo 3 quinquies (novo)

Pode igualmente ser dado apoio a posições 
pós-doutorais para que investigadores dos 
novos Estados-Membros participem em 
grupos de investigação estabelecidos em 
outros Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As medidas de integração que apoiam a plena participação dos novos Estados-Membros em 
todos os sectores da União devem, evidentemente, ser também alargadas à investigação.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 50
Anexo, "Introdução", parágrafo 4

Uma participação forte das empresas, 
incluindo PME, é considerada um valor 
acrescentado crucial para o presente 
programa. A promoção da cooperação entre 
empresas e universidades em termos de 
formação pela investigação, progressão na 
carreira e partilha de conhecimentos é 
incentivada em todas as “acções Marie 
Curie”, embora haja também uma acção 
dedicada a parcerias e pontes entre as 
empresas e as universidades.

Uma participação forte das empresas, 
incluindo PME, é considerada um valor 
acrescentado crucial para o presente 
programa. A promoção da cooperação entre 
as empresas, as empresas e universidades 
em termos de formação pela investigação, 
progressão na carreira e partilha de 
conhecimentos é incentivada em todas as 
“acções Marie Curie”, embora haja também 
uma acção dedicada a parcerias e pontes 
entre as empresas e as universidades.

Or. fr

Justificação

A cooperação entre as empresas pode igualmente ser um factor positivo no quadro de 
trabalhos de investigação.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 51
Anexo, "Introdução", parágrafo 4
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Uma participação forte das empresas, 
incluindo PME, é considerada um valor 
acrescentado crucial para o presente 
programa. A promoção da cooperação entre 
empresas e universidades em termos de 
formação pela investigação, progressão na 
carreira e partilha de conhecimentos é 
incentivada em todas as “acções Marie 
Curie”, embora haja também uma acção 
dedicada a parcerias e pontes entre as 
empresas e as universidades.

Uma participação forte das empresas, 
incluindo PME, é considerada um valor 
acrescentado crucial para o presente 
programa. A promoção da cooperação entre 
empresas e universidades (no sentido lato de 
empresas, incluindo, por exemplo, 
empresas de serviços e instituições 
científicas) em termos de formação pela 
investigação, progressão na carreira e 
partilha de conhecimentos é incentivada em 
todas as “acções Marie Curie”, embora haja 
também uma acção dedicada a parcerias e 
pontes entre as empresas e as universidades.

Or. en

Justificação

O termo "empresas" pode induzir em erro aquando da interpretação do programa. É 
provável que o crescimento futuro se registe sobretudo em sectores que não o das empresas 
tradicionais. Isto deve reflectir-se igualmente no modo como o programa é formulado, e é 
essencial que todas as empresas que carecem de cooperação reforçada com a investigação 
tenham a oportunidade de participar em pé de igualdade.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Alteração 52
Anexo, "Introdução", parágrafo 6 

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável e 
da igualdade dos géneros. O programa tem 
como objectivo assegurar a integração das 
questões de género, incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
“acções Marie Curie” e aferindo a 
participação dos géneros (com um objectivo 
de participação mínima de 40% de 
mulheres). Além disso, as acções serão 
concebidas de forma a garantir que os 
investigadores possam conseguir um bom 
equilíbrio entre a sua vida 
profissional/pessoal e a contribuir para 
facilitar o regresso a uma carreira de 
investigação após uma interrupção. Serão 
igualmente tidos em consideração no âmbito 
do presente programa específico, sempre que 
relevantes, os aspectos éticos, sociais, 
jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a desenvolver e das suas 

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável e 
da igualdade dos géneros. O programa tem 
como objectivo assegurar a integração das 
questões de género, incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
“acções Marie Curie” e aferindo a 
participação dos géneros (com um objectivo 
de participação mínima de 40% de 
mulheres). Além disso, as acções serão 
concebidas de forma a garantir que os 
investigadores possam conseguir um bom 
equilíbrio entre a sua vida 
profissional/pessoal, prevendo iniciativas 
adequadas de apoio às suas famílias e 
contribuindo para facilitar o regresso a uma 
carreira de investigação após uma 
interrupção. Serão igualmente tidos em 
consideração no âmbito do presente 
programa específico, sempre que relevantes, 
os aspectos éticos, sociais, jurídicos e 
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potenciais aplicações, bem como os 
impactos socioeconómicos da prospectiva e 
do desenvolvimento científico e tecnológico. 

culturais mais vastos da investigação a 
desenvolver e das suas potenciais aplicações, 
bem como os impactos socioeconómicos da 
prospectiva e do desenvolvimento científico 
e tecnológico. 

Or. it

Justificação

É importante reiterar a importância da protecção social para as famílias dos investigadores, 
que frequentemente se vêem na necessidade de enfrentar problemas de ordem prática como a 
assistência na saúde e a escola para os filhos (infantários, jardins-escola, etc.).

Alteração apresentada por Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Alteração 53
Anexo, "Introdução", parágrafo 6

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável e 
da igualdade dos géneros. O programa tem 
como objectivo assegurar a integração das 
questões de género, incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
“acções Marie Curie” e aferindo a 
participação dos géneros (com um objectivo 
de participação mínima de 40% de 
mulheres). Além disso, as acções serão 
concebidas de forma a garantir que os 
investigadores possam conseguir um bom 
equilíbrio entre a sua vida 
profissional/pessoal e a contribuir para 
facilitar o regresso a uma carreira de 
investigação após uma interrupção. Serão 
igualmente tidos em consideração no âmbito 
do presente programa específico, sempre que 
relevantes, os aspectos éticos, sociais, 
jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a desenvolver e das suas 
potenciais aplicações, bem como os 
impactos socioeconómicos da prospectiva e 
do desenvolvimento científico e tecnológico. 

Serão tidos em devida consideração os 
princípios do desenvolvimento sustentável e 
da igualdade dos géneros. O programa tem 
como objectivo assegurar a integração das 
questões de género, incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
“acções Marie Curie” e aferindo a 
participação dos géneros (com um objectivo 
de participação mínima de 40% de 
mulheres). Além disso, as acções serão 
concebidas de forma a eliminar os 
obstáculos à mobilidade, a garantir que os 
investigadores possam conseguir um bom 
equilíbrio entre a sua vida 
profissional/pessoal e a contribuir para 
facilitar o regresso a uma carreira de 
investigação após uma interrupção. Serão 
igualmente tidos em consideração no âmbito 
do presente programa específico, sempre que 
relevantes, os aspectos éticos, sociais, 
jurídicos e culturais mais vastos da 
investigação a desenvolver e das suas 
potenciais aplicações, bem como os 
impactos socioeconómicos da prospectiva e 
do desenvolvimento científico e tecnológico. 

Or. it
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Justificação

As acções dos programas “Marie Curie” devem ter condições para superar tudo aquilo que 
se possa interpor entre a actividade de estudo e a permanência dos investigadores no 
estrangeiro dificultando a mesma.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 54
Anexo, "Introdução", parágrafo 7

A fim de explorar todas as possibilidades de 
a Europa se tornar mais atraente para os 
investigadores, as “acções Marie Curie” 
criarão sinergias concretas com outras 
acções, tanto no âmbito da política de 
investigação comunitária como no âmbito de 
acções de outras políticas comunitárias, por 
exemplo, sobre educação, coesão e emprego. 
Procurar-se-ão também obter sinergias deste 
tipo com acções a nível nacional e 
internacional.

A fim de explorar todas as possibilidades de 
a Europa se tornar mais atraente para os 
investigadores, as “acções Marie Curie” 
criarão sinergias concretas com outras 
acções, tanto no âmbito da política de 
investigação e inovação comunitária como 
no âmbito de acções de outras políticas 
comunitárias relativas, por exemplo, à
educação, coesão e emprego, à sociedade da 
informação, à política de alargamento e à 
política europeia de vizinhança. 
Procurar-se-ão também obter sinergias deste 
tipo com acções a nível nacional e 
internacional.

Or. pl

Justificação

Devem ser citados exemplos de políticas cuja eficácia seria particularmente aumentada 
através das sinergias com as “acções Marie Curie” (mobilidade e contactos com as elites 
intelectuais e formadoras da opinião pública).

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 55
Anexo, "Aspectos éticos", parágrafo 1

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes 
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes 
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
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Europeia, incluindo os seguintes: protecção 
da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
últimas versões de convenções 
internacionais, orientações e códigos de 
conduta relevantes, nomeadamente a 
Declaração de Helsínquia, a Convenção do 
Conselho da Europa sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, assinada em 
Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Armas Biológicas e Toxínicas 
(BTWC), o Tratado Internacional sobre os 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
a Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Europeia, incluindo os seguintes: protecção 
da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
últimas versões de convenções 
internacionais, orientações e códigos de 
conduta relevantes, nomeadamente a 
Declaração de Helsínquia, a Convenção do 
Conselho da Europa sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, assinada em 
Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Armas Biológicas e Toxínicas 
(BTWC), o Tratado Internacional sobre os 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
a Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), as 
resoluções do Parlamento Europeu de 10 
de Março de 2005 sobre o comércio de 
células somáticas humanas1 e de 26 de 
Outubro de 2005 sobre as patentes das 
invenções biotecnológicas2 e as disposições 
legislativas e regulamentares válidas nos 
países em que os projectos de investigação 
em causa são levados a cabo.
____________
1 JO C 320 E de 15.12.2005, p. 251.
2 Textos aprovados, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 56
Anexo, "Aspectos éticos", parágrafo 2

Serão igualmente tidos em consideração os 
pareceres do Grupo Europeu de 
Consultores sobre as Implicações Éticas da 
Biotecnologia (1991-1997) e os pareceres 

Suprimido
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do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias (a partir 
de 1998).

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 57
Anexo, "Aspectos éticos", parágrafo 2

Serão igualmente tidos em consideração os 
pareceres do Grupo Europeu de 
Consultores sobre as Implicações Éticas da 
Biotecnologia (1991-1997) e os pareceres 
do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias (a partir 
de 1998).

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 58
Anexo, "Aspectos éticos", parágrafo 3

De acordo com o princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida. São, em qualquer caso, 
aplicáveis as disposições nacionais, pelo 
que a investigação proibida num 
determinado Estado-Membro ou noutro 
país não beneficiará de financiamento 
comunitário para realização nesse Estado-
Membro ou país.

De acordo com o princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida. 

Or. en
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Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 59
Anexo, "Aspectos éticos", parágrafo 4

Quando adequado, os responsáveis pelos
projectos de investigação devem obter a 
aprovação dos comités de ética nacionais ou 
locais competentes antes de iniciar as 
actividades de IDT. A Comissão procederá 
também de forma sistemática a um exame 
ético das propostas que incidam em 
questões sensíveis do ponto de vista ético ou 
nas quais os aspectos éticos não tenham 
sido devidamente considerados. Em casos 
específicos, poder-se-á proceder a um exame 
ético durante a execução de um projecto.

Os responsáveis ou participantes em
projectos de investigação no domínio de 
questões éticas sensíveis, como a análise de 
ADN em seres humanos, a investigação em 
pessoas que não sejam capazes de dar um 
consentimento esclarecido, a investigação 
ligada ao sofrimento de animais 
vertebrados, etc., devem obter a aprovação 
dos comités de ética nacionais ou locais 
competentes antes de iniciar as actividades 
de IDT. A Comissão procederá também de 
forma sistemática a um exame ético. Em 
casos específicos, poder-se-á proceder a um 
exame ético durante a execução de um 
projecto.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 60
Anexo, "Aspectos éticos", parágrafo 5

Em conformidade com o nº 3 do artigo 4º 
da presente decisão, não serão financiadas 
as actividades de investigação que sejam 
proibidas em todos os Estados-Membros.

A Comissão informará o Parlamento 
Europeu e o Conselho anualmente acerca 
das suas actividades neste domínio. Além 
disso, a Comissão transmitirá informações 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
quando tal lhe for solicitado.

Or. en

Justificação

A redacção proposta pela Comissão é demasiado imprecisa num ponto. É necessário incluir 
a obrigação de transmitir informações ao Parlamento.

Alteração apresentada por Angelika Niebler, Jan Christian Ehler e Herbert Reul

Alteração 61
Anexo, "Aspectos éticos", parágrafo 8
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A investigação sobre ética relacionada com 
progressos científicos e tecnológicos será 
efectuada no âmbito da componente 
“Ciência na sociedade” do programa
específico “Capacidades”.

A investigação sobre ética relacionada com 
progressos científicos e tecnológicos será 
efectuada no âmbito da componente 
“Ciência na sociedade” do presente 
programa.

Or. en

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 62
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação inicial de investigadores", parágrafo 1 

bis (novo)

A Comissão tomará medidas para 
examinar outras oportunidades de emprego 
para aqueles que iniciam uma carreira de 
investigação (que ainda não têm um 
emprego permanente no sector da 
investigação) e que terminaram formações 
em  investigação, contratos de curto prazo 
ou bolsas, especialmente bolsas “Marie 
Curie”.

Or. pl

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 63
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação inicial de investigadores", parágrafo 2

A acção será implementada através do apoio 
a redes de organizações complementares de 
diferentes países que realizam formação pela 
investigação, seleccionadas em concorrência 
entre si. As redes apoiar-se-ão num 
programa conjunto de formação pela 
investigação, respondendo a necessidades de 
formação bem identificadas em áreas 
científicas ou tecnológicas definidas, com 
referências adequadas a domínios 
interdisciplinares e a novos domínios supra
disciplinares emergentes. Estes programas 
de formação incidirão especialmente no 
desenvolvimento e alargamento das 
competências dos investigadores em início 
de carreira. A formação incidirá 

A acção será implementada através do apoio 
a redes de organizações complementares de 
diferentes países ou de locais únicos que 
realizam formação pela investigação, 
seleccionadas em concorrência entre si. Os 
requisitos para o apoio basear-se-ão num 
programa conjunto de formação pela 
investigação, respondendo a necessidades de 
formação bem identificadas em áreas 
científicas ou tecnológicas definidas, com 
referências adequadas a domínios 
interdisciplinares e a novos domínios 
supradisciplinares emergentes. Estes 
programas de formação incidirão 
especialmente no desenvolvimento e 
alargamento das competências dos 
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primariamente nos conhecimentos 
científicos e tecnológicos através de 
trabalhos de investigação em projectos 
individuais, complementados por módulos 
de formação que contemplem outras 
aptidões e competências relevantes, por 
exemplo no domínio da gestão e 
financiamento de projectos e programas de 
investigação, dos direitos de propriedade 
intelectual e de outros métodos de 
exploração dos resultados da investigação, 
do empreendedorismo, dos aspectos éticos, 
da comunicação e da aproximação em 
relação à sociedade.

investigadores em início de carreira. A 
formação incidirá primariamente nos 
conhecimentos científicos e tecnológicos 
através de trabalhos de investigação em 
projectos individuais, complementados por 
módulos de formação que contemplem 
outras aptidões e competências relevantes, 
por exemplo no domínio da gestão e 
financiamento de projectos e programas de 
investigação, dos direitos de propriedade 
intelectual e de outros métodos de 
exploração dos resultados da investigação, 
do empreendedorismo, dos aspectos éticos, 
da comunicação e da aproximação em 
relação à sociedade.

Or. en

Justificação

Deve manter-se a possibilidade de um local único, com grande capacidade e competência 
para revelar a perspectiva europeia na sua investigação, participar em exclusivo.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 64
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação inicial de investigadores", parágrafo 2

A acção será implementada através do apoio 
a redes de organizações complementares de 
diferentes países que realizam formação pela 
investigação, seleccionadas em concorrência 
entre si. As redes apoiar-se-ão num 
programa conjunto de formação pela 
investigação, respondendo a necessidades de 
formação bem identificadas em áreas 
científicas ou tecnológicas definidas, com 
referências adequadas a domínios 
interdisciplinares e a novos domínios supra 
disciplinares emergentes. Estes programas 
de formação incidirão especialmente no 
desenvolvimento e alargamento das 
competências dos investigadores em início 
de carreira. A formação incidirá 
primariamente nos conhecimentos 
científicos e tecnológicos através de 
trabalhos de investigação em projectos 
individuais, complementados por módulos 
de formação que contemplem outras 

A acção será implementada através do apoio 
a redes de organizações complementares -
incluindo redes de estudos internacionais 
de pós-graduação e doutoramento - de 
diferentes países que realizam formação pela 
investigação, seleccionadas em concorrência 
entre si. As redes apoiar-se-ão num 
programa conjunto de formação pela 
investigação, respondendo a necessidades de 
formação bem identificadas em áreas 
científicas ou tecnológicas definidas, com 
referências adequadas a domínios 
interdisciplinares e a novos domínios supra 
disciplinares emergentes. Estes programas 
de formação incidirão especialmente no 
desenvolvimento e alargamento das 
competências dos investigadores em início 
de carreira. A formação incidirá
primariamente nos conhecimentos 
científicos e tecnológicos através de 
trabalhos de investigação em projectos 
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aptidões e competências relevantes, por 
exemplo no domínio da gestão e 
financiamento de projectos e programas de 
investigação, dos direitos de propriedade 
intelectual e de outros métodos de 
exploração dos resultados da investigação, 
do empreendedorismo, dos aspectos éticos, 
da comunicação e da aproximação em 
relação à sociedade.

individuais, complementados por módulos 
de formação que contemplem outras 
aptidões e competências relevantes, por 
exemplo no domínio da gestão e 
financiamento de projectos e programas de 
investigação, dos direitos de propriedade 
intelectual e de outros métodos de 
exploração dos resultados da investigação, 
do empreendedorismo, dos aspectos éticos, 
da comunicação e da aproximação em 
relação à sociedade.

Or. pl

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 65
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação inicial de investigadores", parágrafo 5, 

ponto 2 bis (novo)

• a possibilidade de criação nas 
universidades de posições com limites de 
tempo para os investigadores que 
trabalham em empresas, com vista ao 
reforço da cooperação entre universidades 
e empresas e à transferência de 
conhecimentos;

Or. en

Justificação

Isto aumentaria a mobilidade dos investigadores entre as empresas e as universidades e 
melhoraria o intercâmbio de conhecimentos entre a investigação académica e industrial.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 66
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação ao longo da vida e progressão na 

carreira", parágrafo 1

Esta acção visa investigadores experientes
em diferentes fases das suas carreiras, 
através da promoção da diversificação das 
suas competências individuais em termos de 
aquisição de competências interdisciplinares 

Esta acção visa investigadores em diferentes 
fases das suas carreiras, através da promoção 
da diversificação das suas competências 
individuais em termos de aquisição de 
competências interdisciplinares ou 
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ou multidisciplinares ou da realização de 
experiências intersectoriais. O objectivo é o 
apoio a investigadores para fins de 
concretização e/ou reforço de um cargo 
independente de chefia, por exemplo, de 
investigador principal, professor ou outro 
cargo superior no ensino ou numa empresa. 
Ajudará igualmente os investigadores a 
regressar a uma carreira de investigação 
após uma interrupção ou a (re)inserir os 
investigadores numa carreira de investigação 
nos Estados-Membros e países associados, 
incluindo no seu país de origem, após uma 
experiência de mobilidade.

multidisciplinares ou da realização de 
experiências intersectoriais. O objectivo é o 
apoio a investigadores para fins de 
concretização e/ou reforço de um cargo 
independente de chefia, por exemplo, de 
investigador principal, professor ou outro 
cargo superior no ensino ou numa empresa. 
Ajudará igualmente os investigadores a 
regressar a uma carreira de investigação 
após uma interrupção ou a (re)inserir os 
investigadores numa carreira de investigação 
nos Estados-Membros e países associados, 
incluindo no seu país de origem, após uma 
experiência de mobilidade.

Or. en

Justificação

Exigências demasiado estritas correm o risco de impedir investigadores competentes mais 
jovens de seguir carreira após a conclusão dos seus estudos de pós-doutoramento. A 
competência e a experiência serão reveladas no processo de selecção, reduzindo a 
necessidade de codificação. Além disso, não é necessário estabelecer o número de anos de 
experiência exigidos para participar, uma vez que basta clarificar que os estudos de 
pós-doutoramento devem estar concluídos.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 67
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação ao longo da vida e progressão na 

carreira", parágrafo 2

Os investigadores visados por esta acção 
deverão ter, pelo menos, quatro anos de 
experiência de investigação a tempo 
inteiro; dado que a acção visa a formação 
ao longo da vida e a progressão na 
carreira, espera-se contudo que os 
investigadores tenham normalmente maior 
experiência.

Os investigadores visados por esta acção 
deverão ter concluído a sua formação de 
pós-doutoramento.

Or. en

Justificação

Exigências demasiado estritas correm o risco de impedir investigadores competentes mais 
jovens de seguir carreira após a conclusão dos seus estudos de pós-doutoramento. A 
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competência e a experiência serão reveladas no processo de selecção, reduzindo a 
necessidade de codificação. Além disso, não é necessário estabelecer o número de anos de 
experiência exigidos para participar, uma vez que basta clarificar que os estudos de 
pós-doutoramento devem estar concluídos.

Alteração apresentada por Alyn Smith, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 68
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação ao longo da vida e progressão na 

carreira", parágrafo 2

Os investigadores visados por esta acção 
deverão ter, pelo menos, quatro anos de 
experiência de investigação a tempo inteiro; 
dado que a acção visa a formação ao longo 
da vida e a progressão na carreira, espera-se 
contudo que os investigadores tenham 
normalmente maior experiência.

Os investigadores visados por esta acção 
deverão ter, pelo menos, quatro anos de 
experiência de investigação a tempo inteiro, 
ou equivalente, ou um doutoramento; dado 
que a acção visa a formação ao longo da 
vida e a progressão na carreira, espera-se 
contudo que os investigadores tenham 
normalmente maior experiência.

Or. en

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 69
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação ao longo da vida e progressão na 

carreira", parágrafo 4, travessão 2

• Outros organismos públicos ou privados, 
incluindo grandes organizações de 
investigação, que financiam e gerem 
programas de bolsas quer com um mandato 
oficial quer com reconhecimento pelas 
autoridades públicas, como agências criadas 
por governos ao abrigo do direito privado 
com uma missão de serviço público, 
organizações de beneficência, etc.;

• Outros organismos públicos ou privados, 
incluindo grandes organizações de 
investigação, que financiam e gerem 
programas de bolsas quer com um mandato 
oficial quer com reconhecimento pelas 
autoridades públicas, como agências criadas 
por governos ao abrigo do direito privado 
com uma missão de serviço público, 
organizações de beneficência, empresas em 
cooperação com autoridades públicas, etc.;

Or. en
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Justificação

As empresas com recursos e vontade de participar nesta modalidade de co-financiamento não 
devem ser excluídas, embora não se possa permitir que tenham um impacto decisivo sobre o 
próprio programa. 

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 70
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Formação ao longo da vida e progressão na 

carreira", parágrafo 4, travessão 3 bis (novo)

• Bolsa de regresso individual: apoio 
destinado a investigadores desde o início da 
sua carreira de investigação independente 
com vista à concretização de um cargo 
independente de chefia no Estado-Membro 
de origem.

Or. en

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 71
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Parcerias e pontes entre as empresas e as 

universidades", parágrafo 1

Esta acção destina-se a abrir e promover 
pontes dinâmicas entre organizações de 
investigação públicas e empresas comerciais 
privadas, em especial as PME, com base em 
programas de cooperação a mais longo prazo 
com elevado potencial para aumentar a 
partilha de conhecimentos e a compreensão 
mútua dos diferentes contextos culturais e 
competências necessárias em ambos os 
sectores. 

Esta acção destina-se a abrir e promover 
pontes dinâmicas entre organizações de 
investigação públicas e empresas comerciais 
privadas, em especial as PME, com base em 
programas de cooperação a mais longo prazo 
com elevado potencial para aumentar a 
partilha de conhecimentos e a compreensão 
mútua dos diferentes contextos culturais e 
competências necessárias em ambos os 
sectores. A acção será concebida de forma 
a não restringir a mobilidade dos 
investigadores participantes, 
nomeadamente através de restrições quanto 
à publicação dos resultados da investigação 
ou no que se refere a assumir cargos em 
determinadas organizações.

Or. en
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Justificação

As questões relacionadas com a propriedade intelectual devem ser solucionadas de antemão 
quando se pretende aumentar a cooperação entre empresas e universidades. Os fundos 
comunitários devem ser utilizados de forma a fortalecer a União Europeia no seu conjunto. 
Por conseguinte, convém clarificar que os acordos sobre cooperação não devem impor 
restrições à mobilidade, como períodos de "quarentena", restrições quanto ao assumir de 
cargos futuros ou à publicação dos resultados da investigação.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 72
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Parcerias e pontes entre as empresas e as 

universidades", parágrafo 2

A acção será implementada de uma forma 
flexível através de programas de cooperação 
entre organizações de ambos os sectores de, 
pelo menos, dois Estados-Membros ou 
Estados associados, sendo nesse âmbito 
apoiadas interacções a nível dos recursos 
humanos. O apoio comunitário assumirá 
uma ou várias das seguintes formas:

A acção será implementada de uma forma 
flexível, com base na experiência adquirida 
através das parcerias existentes entre 
empresas e universidades em toda a União 
Europeia, através de programas de 
cooperação entre organizações de ambos os 
sectores de, pelo menos, dois 
Estados-Membros ou Estados associados, 
sendo nesse âmbito apoiadas interacções a 
nível dos recursos humanos. O apoio 
comunitário assumirá uma ou várias das 
seguintes formas:

Or. en

Justificação

A maior parte das universidades já tem uma parceria sólida com a indústria e as empresas. 
Esta experiência, sobre a necessidade de certas capacidades e de regulamentação dos 
direitos de propriedade intelectual, deve ser utilizada como plataforma para acções futuras.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 73
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Parcerias e pontes entre as empresas e as 

universidades", parágrafo 2, ponto 3 bis (novo)

• Acções destinadas a reforçar o 
desenvolvimento dos grupos regionais 
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orientados para a investigação;

Or. en

Justificação

Uma medida importante para reforçar a I&D nas PME consiste em envidar esforços 
deliberados em regiões nas quais existem grupos regionais perto das universidades. Muitas 
vezes, uma estratégia orientada para os grupos terá mais êxito do que uma abordagem 
tradicional que vise pequenas empresas individuais.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 74
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Dimensão internacional", parágrafo 1

Reconhecendo que a dimensão internacional 
é uma componente fundamental dos recursos 
humanos em I&D na Europa, esta será 
objecto de acções específicas, tanto em 
termos de progressão na carreira dos 
investigadores europeus como de reforço da 
cooperação internacional através dos 
investigadores.

Reconhecendo que a dimensão internacional 
é uma componente fundamental dos recursos 
humanos em I&D na Europa, esta será 
objecto de acções específicas, tanto em 
termos de progressão na carreira dos 
investigadores europeus como de reforço da 
cooperação internacional através dos 
investigadores, a nível nacional ou 
regional.

Or. ffrfr

Justificação

A proposta de co-financiar os programas de mobilidade pode produzir um efeito de alavanca 
e permitir ter em conta necessidades diferentes, tanto para os investigadores em início de 
carreira como para os mais experientes. Uma vez que as regiões são factores importantes 
para a mobilidade dos investigadores, convém mencioná-las neste contexto.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 75
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Dimensão internacional", parágrafo 2, ponto i)

i) Bolsas internacionais de saída, com 
regresso obrigatório, para investigadores 
experientes no âmbito da formação ao longo 
da vida e da diversificação de competências, 
para a aquisição de novas competências e 
conhecimentos;

i) Bolsas internacionais de saída, com 
regresso obrigatório à União Europeia, para 
investigadores experientes no âmbito da 
formação ao longo da vida e da 
diversificação de competências, para a 
aquisição de novas competências e 



PE 374.087v01-00 36/37 AM\614623PT.doc

PT

conhecimentos. Os investigadores que não 
possam regressar à sua instituição de 
origem poderão receber uma ajuda
equivalente ao salário de um ano;

Or. en

Justificação

A fim de promover o interesse das instituições no programa, as exigências que lhes são feitas 
devem ser realistas. Não se justifica exigir às universidades que readmitam um investigador 
que permaneceu durante muito tempo no estrangeiro, mesmo quando se trate de programas 
de bolsas. A questão fundamental é que os investigadores regressem à Europa com as suas 
competências. Ainda que regressem para outra instituição, este objectivo será concretizado.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Alteração 76
Anexo, "Aspectos éticos", "Actividades", "Dimensão internacional", parágrafo 2, alínea i)

i) Bolsas internacionais de saída, com 
regresso obrigatório, para investigadores 
experientes no âmbito da formação ao longo 
da vida e da diversificação de competências, 
para a aquisição de novas competências e 
conhecimentos;

i) Bolsas internacionais de saída, com 
regresso obrigatório à União Europeia, para 
investigadores experientes no âmbito da 
formação ao longo da vida e da 
diversificação de competências, para a 
aquisição de novas competências e 
conhecimentos;

Or. it

Justificação

É importante que os investigadores não sejam obrigados a regressar apenas ao respectivo 
país mas que antes disso possam prosseguir a sua experiência também noutro país, desde que 
faça parte da União Europeia.


