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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 323
Anexo I, "Temas", "Tecnologias da Informação e das Comunicações", "Actividades", ponto 3, 

travessão 2, subtravessão 3  

– serviços inteligentes para acesso ao 
património cultural em formato digital; 
ferramentas para que as comunidades 
possam criar uma nova memória cultural 
baseada no património vivo; métodos e 
ferramentas para a conservação de conteúdos 
digitais; tornar os objectos digitais 
utilizáveis por utilizadores futuros, 
mantendo todavia a autenticidade e 
integridade da sua criação original e 
contexto de utilização.

– serviços inteligentes para acesso ao 
património cultural em formato digital; 
ferramentas para que as comunidades 
possam criar uma nova memória cultural 
baseada no património vivo; métodos e
ferramentas para a conservação e 
diversificação de conteúdos digitais; tornar 
os objectos digitais utilizáveis por 
utilizadores futuros, mantendo todavia a 
autenticidade e integridade da sua criação 
original e contexto de utilização.

Or. en
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Justificação

A política de investigação da UE deveria promover a diversificação da produção de 
conteúdos digitais, a fim de fazer face à crescente concorrência internacional neste domínio, 
que se está a tornar rapidamente uma das indústrias culturais mais importantes a nível 
mundial. 

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 324
Anexo I, Temas, Tecnologias da informação e das comunicações, Actividades, citação 3, 

travessão 2, subparágrafo 3

– serviços inteligentes para acesso ao 
património cultural em formato digital; 
ferramentas para que as comunidades 
possam criar uma nova memória cultural 
baseada no património vivo; métodos e 
ferramentas para a conservação de conteúdos 
digitais; tornar os objectos digitais 
utilizáveis por utilizadores futuros, 
mantendo todavia a autenticidade e 
integridade da sua criação original e 
contexto de utilização.

– serviços inteligentes para acesso ao 
património cultural em formato digital; 
ferramentas para que as comunidades 
possam recolher e criar a sua memória 
cultural baseada no património vivo; 
métodos e ferramentas para a conservação 
de conteúdos digitais; tornar os objectos 
digitais utilizáveis por utilizadores futuros, 
mantendo todavia a autenticidade e 
integridade da sua criação original e 
contexto de utilização.

Or. es

Alteração apresentada por Patrizia Toia

Alteração 325
Anexo I, Temas, Tecnologias da informação e das comunicações, Actividades, citação 3, 

travessão 2 bis (novo)

– Controlo da gestão de empresas e da 
performance em tempo real: suporte 
eficiente e produtivo para as decisões 
empresariais, monitorização, recolha e 
elaboração de dados.

Or. it

Justificação

É importante promover a aplicação das TIC na gestão de empresas.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 326
Anexo I, "Temas", "Tecnologias da Informação e das Comunicações", "Actividades", ponto 3, 

travessão 3, subtravessão 1 

– sistemas empresariais dinâmicos e 
centrados em redes para a criação e 
fornecimento de produtos e serviços; 
controlo e gestão descentralizados de 
recursos inteligentes; ecossistemas 
empresariais digitais, nomeadamente 
soluções de software adaptáveis às 
necessidades de organizações de pequena e 
média dimensão; serviços em colaboração 
para espaços de trabalho distribuídos; maior 
presença de grupo, gestão de grupo e 
soluções de partilha.

– sistemas empresariais dinâmicos e 
centrados em redes para a criação e 
fornecimento de produtos e serviços; 
controlo e gestão descentralizados de 
recursos inteligentes; ecossistemas 
empresariais digitais, nomeadamente 
soluções de software adaptáveis às 
necessidades de organizações de pequena e 
média dimensão; serviços em colaboração 
para espaços de trabalho distribuídos e 
sensíveis ao contexto; maior presença de 
grupo, gestão de grupo e soluções de partilha 
de conhecimentos e serviços interactivos.

Or. en

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 327
Anexo I, "Temas", "Tecnologias da Informação e das Comunicações", "Actividades", ponto 3, 

travessão 3, subtravessão 2  

– fabrico: controlos inteligentes ligados em 
rede para um fabrico de alta precisão com 
pequena utilização de recursos; 
automatização e logística sem fios para uma 
reconfiguração rápida das instalações; 
ambientes integrados para a modelização, 
simulação, apresentação e produção virtual; 
tecnologias de fabrico para sistemas TIC 
miniaturizados e para sistemas entretecidos 
com todos os tipos de materiais e objectos.

– fabrico, incluindo a indústria tradicional: 
controlos inteligentes ligados em rede para 
um fabrico de alta precisão com pequena 
utilização de recursos; automatização e 
logística sem fios para uma reconfiguração 
rápida das instalações; ambientes integrados 
para a modelização, simulação, optimização,
apresentação e produção virtual; tecnologias 
de fabrico para sistemas TIC miniaturizados 
e para sistemas entretecidos com todos os 
tipos de materiais e objectos.

Or. en
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Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 328
Anexo I, "Temas", "Tecnologias da Informação e das Comunicações", "Actividades", ponto 3, 

travessão 4, subtravessão 1  

– ferramentas de apoio à confiança nas TIC 
e suas aplicações; sistemas de gestão da 
identidade múltiplos e federados; técnicas de 
autenticação e autorização; sistemas que 
satisfaçam as necessidades de privacidade 
derivadas de novos progressos tecnológicos; 
gestão de direitos e bens; ferramentas para 
protecção contra ciberameaças.

– ferramentas de apoio à confiança nas TIC 
e suas aplicações; sistemas de gestão da 
identidade múltiplos e federados; técnicas de 
autenticação e autorização; sistemas que 
satisfaçam as necessidades de privacidade 
derivadas de novos progressos tecnológicos; 
gestão de direitos e bens; ferramentas para 
protecção contra o lixo electrónico 
("spam") e ciberameaças.

Or. en

Justificação

O lixo electrónico ("spam") começou por constituir uma perturbação ocasional, mas acabou 
por se tornar um problema de vulto, dado o seu volume e a sua complexidade terem 
aumentado vertiginosamente. O seu custo para as empresas e para o funcionamento eficaz 
das comunicações electrónicas é cada vez maior. As soluções anti-spam são ultrapassadas 
em ritmos vertiginosos. A UE necessita de promover o desenvolvimento de instrumentos 
tecnológicos adequados para pôr termo a este fenómeno. 

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 329
Anexo I, "Temas", "Tecnologias da Informação e das Comunicações", "Actividades", ponto 3, 

travessão 4, subtravessão 1 

– ferramentas de apoio à confiança nas TIC 
e suas aplicações; sistemas de gestão da 
identidade múltiplos e federados; técnicas de 
autenticação e autorização; sistemas que 
satisfaçam as necessidades de privacidade 
derivadas de novos progressos tecnológicos; 
gestão de direitos e bens; ferramentas para 
protecção contra ciberameaças.

– ferramentas de apoio à confiança nas TIC 
e suas aplicações; sistemas de gestão da 
identidade múltiplos e federados; técnicas de 
autenticação e autorização; sistemas que 
satisfaçam as necessidades de privacidade 
derivadas de novos progressos tecnológicos; 
gestão de direitos e bens baseada na 
interoperabilidade e em normas abertas; 
ferramentas para protecção da vida privada
contra ciberameaças.

Or. en
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Justificação

As empresas europeias necessitam de garantias de interoperabilidade e de normas abertas 
para poderem beneficiar plenamente das soluções de gestão de identidade. Tais garantias 
destinam-se a limitar restrições indesejáveis à livre concorrência, tanto para os fornecedores 
de "software" como de "hardware". O objectivo específico da gestão da identidade é a 
protecção da privacidade contra ciberameaças. 

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 330

Anexo I, Temas, Tecnologias da informação e das comunicações, Actividades, citação 3, 
travessão 4, suparágrafo 1 bis (novo)

– Segurança das comunicações: Novas 
técnicas de codificação da informação, 
para além da criptografia por software. 
Desenvolvimento e avaliação dos sistemas 
de encriptação por hardware para sistemas 
de banda larga sem fios, por satélite ou 
ópticos. Concepção de dispositivos 
compactos e robustos para a codificação. 
Avaliação dos níveis de segurança que 
podem ser atingidos. Utilização de ondas 
portadoras irregulares (ondas caóticas) 
para aumentar o nível de segurança na 
transmissão. Avaliação do rendimento 
desta técnica e da sua integração nas redes 
de comunicação existentes.

Or. es

Justificação

O novo travessão proposto na alteração 79 deve mudar de lugar e passar da parte 
introdutória da epígrafe "Tecnologias da Informação e Comunicação" para a epígrafe  
"Investigação sobre aplicações" que parece mais adequado para abrigar esta ideia, o que 
levaria a que a alteração 79 fosse retirada.

O estudo da segurança nas redes de comunicação é essencial na estrutura social europeia. 
És importante procurar alternativas às técnicas de encriptação tradicionais baseadas em 
software. A encriptação de informação utilizando hardware pode ser, não só, uma alternativa 
como também um complemento das técnicas actuais. A investigação europeia lidera este 
campo.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 331
Anexo I, "Temas", "Tecnologias da Informação e das Comunicações", "Resposta a 

necessidades emergentes e a necessidades políticas imprevistas", parágrafo 1

A actividade “Tecnologias futuras e 
emergentes” atrairá e promoverá a 
excelência da investigação transdisciplinar 
em domínios de investigação emergentes 
relacionados com as TIC. A incidência será 
nomeadamente nas seguintes questões: 
exploração das novas fronteiras da 
miniaturização e computação, incluindo, por 
exemplo, a exploração de efeitos quânticos; 
o domínio da complexidade de sistemas de 
computação e comunicação ligados em rede; 
a exploração e experimentação de novos 
conceitos de sistemas inteligentes para 
novos produtos e serviços personalizados.

A actividade “Tecnologias futuras e 
emergentes” atrairá e promoverá a 
excelência da investigação transdisciplinar 
em domínios de investigação emergentes 
relacionados com as TIC. A incidência será 
nomeadamente nas seguintes questões: 
exploração das novas fronteiras da 
miniaturização e computação, incluindo, por 
exemplo, a exploração de efeitos quânticos; 
o domínio da complexidade de sistemas de 
computação e comunicação ligados em rede,
incluindo software; a exploração e 
experimentação de novos conceitos de 
sistemas inteligentes para novos produtos e 
serviços personalizados.

Or. en

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 332
Anexo I, "Temas", "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", "Abordagem", parágrafo 1 

Para melhorar a sua competitividade, a 
indústria europeia necessita de inovações 
radicais. A indústria deve concentrar as suas 
capacidades no desenvolvimento de 
produtos e tecnologias de elevado valor 
acrescentado para satisfazer as necessidades 
dos clientes, bem como as expectativas 
relativas ao ambiente, saúde e sociedade. A 
investigação é essencial para conciliar estes 
desafios contraditórios.

Para melhorar a sua competitividade, a 
indústria europeia necessita de inovações 
radicais. A indústria deve concentrar as suas 
capacidades no desenvolvimento de 
produtos e tecnologias de elevado valor 
acrescentado, incluindo eco-tecnologias,
para satisfazer as necessidades dos clientes, 
bem como as expectativas relativas ao 
ambiente, saúde e sociedade. A investigação 
é essencial para conciliar estes desafios 
contraditórios, ao passo que a investigação 
financiada pelo sector público deve ser 
investida prioritariamente tendo em vista 
satisfazer as necessidades e as prioridades 
do sector público.



AM\619004PT.doc 7/93 PE 374.414v01-00

PT

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 333
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 

Abordagens, parágrafo 1

Para melhorar a sua competitividade, a 
indústria europeia necessita de inovações 
radicais. A indústria deve concentrar as suas 
capacidades no desenvolvimento de 
produtos e tecnologias de elevado valor 
acrescentado para satisfazer as necessidades 
dos clientes, bem como as expectativas 
relativas ao ambiente, saúde e sociedade. A 
investigação é essencial para conciliar estes 
desafios contraditórios

Para melhorar a sua competitividade, a 
indústria europeia necessita de inovações 
radicais. A indústria deve concentrar as suas 
capacidades no desenvolvimento de 
produtos, processos e tecnologias de elevado 
valor acrescentado para satisfazer as 
necessidades dos clientes, bem como as 
expectativas relativas ao ambiente, saúde e 
sociedade. A investigação é essencial para 
conciliar estes desafios contraditórios

Or. es

Justificação

Nova versão 

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 334
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 

Abordagens, parágrafo 2

Um elemento-chave deste tema é a 
integração eficaz das nanotecnologias, 
ciências dos materiais e novos métodos de 
produção, de modo a realizar e maximizar 
os impactos para a transformação 
industrial, apoiando simultaneamente a 
produção e consumo sustentáveis. No 
âmbito deste tema serão apoiadas todas as 
actividades industriais que funcionem em 
sinergia com outros temas. Serão apoiadas 
aplicações em todos os sectores e áreas, 
incluindo as ciências dos materiais, 
tecnologias de fabrico e transformação de 
elevado desempenho, nanobiotecnologias 
ou nanoelectrónica.

A competitividade da indústria do futuro 
dependerá em larga medida das 
nanotecnologias e das suas aplicações. As 
acções de IDT realizadas em vários 
domínios, em matéria de nanociências e de 
nanotecnologias, podem acelerar a 
transformação da indústria europeia. A UE 
possui um avanço reconhecido em 
domínios como as nanociências, as 
nanotecnologias, os materiais e as 
tecnologias de produção, que é necessário 
reforçar para confortar e melhorar a sua 
posição num contexto mundial que se 
caracteriza por forte concorrência.
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Or. fr

Justificação

O campo coberto por esta temática é particularmente vasto. A experiência do 6º PQID 
mostra a necessidade de focar melhor a prioridade na dimensão nanociências e 
nanotecnologias a fim de evitar um excesso de subscrição demasiado importante.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 335
Anexo I, "Temas", Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", "Abordagem", parágrafo 3 

A abordagem a médio prazo deve incidir 
numa convergência de conhecimentos e 
competências provenientes de diferentes 
disciplinas que explorem sinergias 
científicas e tecnológicas orientadas para 
aplicações. A longo prazo, o objectivo do 
tema é explorar as enormes possibilidades 
das nanociências e nanotecnologias no 
sentido da criação de uma indústria e 
economia verdadeiramente baseadas no 
conhecimento. Em ambos os casos, será 
essencial assegurar a aceitação dos 
conhecimentos gerados através da difusão e 
exploração eficazes dos resultados.

A abordagem a médio prazo deve incidir 
numa convergência de conhecimentos e 
competências provenientes de diferentes 
disciplinas que explorem sinergias 
científicas e tecnológicas orientadas para 
aplicações. A longo prazo, o objectivo do
tema é explorar as enormes possibilidades 
das nanociências e nanotecnologias no 
sentido da criação de uma indústria e 
economia verdadeiramente baseadas no 
conhecimento. Em ambos os casos, será 
essencial assegurar a aceitação dos 
conhecimentos gerados através da difusão e 
exploração eficazes dos resultados a todos 
os cidadãos europeus.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 336
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 

Abordagens, parágrafo 3 bis (novo)

A competitividade da indústria do futuro 
vai depender em grande medida das 
nanotecnologias e sus aplicações. A UE é 
líder mundial em numerosos campos 
dentro das nanotecnologias, nanociências, 
materiais e tecnologias de produção. É 
preciso reforçar essa liderança e 
impulsionar novas acções para consolidar e 



AM\619004PT.doc 9/93 PE 374.414v01-00

PT

potenciar a posição da UE num contexto 
mundial altamente competitivo.
A investigação e desenvolvimento 
tecnológico em nanociências, 
nanotecnologias e materiais e produção em 
diversas áreas podem acelerar o processo 
de transformação da indústria europeia.

Or. es

Justificação

Correcção da antiga alteração 96. A futura competitividade da indústria europeia depende 
em grande medida das nanotecnologias, dos materiais e dos sistemas de produção e suas 
aplicações, pelo que a investigação e desenvolvimento nestas temáticas pode acelerar o 
processo de transformação da indústria europeia e torná-la mais competitiva.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 337
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 

Abordagens, parágrafo 5

O tema é particularmente relevante para as 
PME devido às suas necessidades e ao seu 
papel no avanço e utilização de tecnologias. 
Áreas de especial importância são 
nomeadamente: os instrumentos, 
ferramentas e dispositivos à escala 
nanométrica (devido à concentração neste 
sector de PME de alta tecnologia e de 
crescimento rápido), têxteis técnicos, 
(típicos de um sector tradicional a passar por 
um processo de transformação rápido que 
afecta muitas PME), sistemas espaciais e 
indústrias mecânicas (por exemplo, 
máquinas-ferramentas – sector em que as 
PME europeias são líderes mundiais), bem 
como outros sectores que envolvem muitas 
PME que beneficiarão com a introdução de 
novos modelos empresariais, materiais e 
produtos.

O tema é particularmente relevante para as 
PME devido às suas necessidades e ao seu 
papel no avanço e utilização de tecnologias. 
Áreas de especial importância são 
nomeadamente: os instrumentos, 
ferramentas e dispositivos à escala 
nanométrica (devido à concentração neste 
sector de PME e de crescimento rápido), 
têxteis técnicos, (típicos de um sector 
tradicional a passar por um processo de 
transformação rápido que afecta muitas 
PME), sistemas aeroespaciais e indústrias 
mecânicas (por exemplo, 
máquinas-ferramentas – sector em que as 
PME europeias são líderes mundiais), bem 
como outros sectores que envolvem muitas 
PME que beneficiarão com a introdução de 
novos modelos empresariais, materiais e 
produtos.

Or. es
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Justificação

Correcção da antiga alteração 97. Com relativa frequência, as PME surgem como empresas 
spin-off de centros universitários ou semelhantes, dispondo efectivamente, neste caso, de uma 
elevada tecnologia. Contudo, esta situação nem sempre se verifica. É, por conseguinte, 
preferível eliminar a expressão "de alta tecnologia" para não excluir as empresas que, não o 
sendo, desejam contudo integrar-se nesta linha e na incorporação de produtos e serviços de 
alto valor acrescentado.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Hiltrud Breyer, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 338
Anexo I, "Temas", ´"Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", "Actividades", ponto 1, parágrafo 3 

Além disso, a actividade incidirá em 
desafios afins, no contexto societal e na 
aceitação das nanotecnologias. Esta 
actividade incluirá investigação sobre todos 
os aspectos da avaliação dos riscos (por 
exemplo, nanotoxicologia e 
nanoecotoxicologia), bem como a segurança, 
nomenclatura, metrologia e normas, cuja 
importância é cada vez maior para abrir o 
caminho a aplicações industriais. Serão 
também lançadas acções específicas para o 
estabelecimento de centros de 
conhecimentos e competências 
especializadas, bem como um ponto focal 
para a implementação da abordagem 
integrada e responsável da Comissão em 
matéria de nanotecnologias, conforme 
descrito no plano de acção associado

Além disso, a actividade incidirá em 
desafios afins, no contexto societal, 
abordando questões éticas e sociais mais 
vastas, e na aceitação das nanotecnologias. 
Esta actividade incluirá investigação sobre 
todos os aspectos da avaliação dos riscos 
(por exemplo, nanotoxicologia e 
nanoecotoxicologia), bem como a segurança, 
nomenclatura, metrologia e normas, cuja 
importância é cada vez maior para abrir o 
caminho a aplicações industriais. Serão 
também lançadas acções específicas para o 
estabelecimento de centros de 
conhecimentos e competências 
especializadas, bem como um ponto focal 
para a implementação da abordagem 
integrada e responsável da Comissão em 
matéria de nanotecnologias, conforme 
descrito no plano de acção associado

Or. en

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 339
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 

Actividades, travessão 2, parágrafo 1

Os novos materiais avançados com um 
maior conteúdo em termos de 

Os novos materiais avançados, 
nomeadamente materiais compósitos, com 
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conhecimentos, novas funcionalidades e 
melhor desempenho assumem uma 
importância cada vez mais crítica para a 
competitividade industrial e o 
desenvolvimento sustentável. De acordo 
com os novos modelos da indústria 
transformadora, são os próprios materiais, 
mais do que as fases de transformação, que 
constituem o primeiro factor do aumento do 
valor dos produtos e do respectivo 
desempenho.

um maior conteúdo em termos de 
conhecimentos, novas funcionalidades e 
melhor desempenho assumem uma 
importância cada vez mais crítica para a 
competitividade industrial e o 
desenvolvimento sustentável. De acordo 
com os novos modelos da indústria 
transformadora, são os próprios materiais, 
mais do que as fases de transformação, que 
constituem o primeiro factor do aumento do 
valor dos produtos e do respectivo 
desempenho.

Or. fr

Justificação

Há tantas actividades de investigação sobre os compósitos como sobre os metais, embora 
com problemáticas específicas no caso dos compósitos (pultrusão, colagem, etc.) que não se 
encontram na ligação metálica (soldadura, etc.).

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 340
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 

Actividades, travessão 2, parágrafo 2

A investigação incidirá no desenvolvimento 
de novos materiais baseados no 
conhecimento com propriedades por medida. 
Tal implica um controlo inteligente das 
propriedades intrínsecas, transformação e 
produção, tomando em consideração os 
potenciais impactos na saúde e no ambiente 
em todo o seu ciclo de vida. A ênfase será 
colocada em novos materiais avançados 
obtidos com recurso ao potencial das 
nanotecnologias e biotecnologias e/ou 
"aprendendo com a natureza", em especial 
nanomateriais, biomateriais e materiais 
híbridos com melhor desempenho.

A investigação incidirá no desenvolvimento 
de novos materiais baseados no 
conhecimento com propriedades por medida. 
Tal implica um controlo inteligente das 
propriedades intrínsecas, transformação e 
produção, tomando em consideração os 
potenciais impactos na saúde e no ambiente 
em todo o seu ciclo de vida. A ênfase será 
colocada em novos materiais avançados 
obtidos com recurso ao potencial das 
nanotecnologias e biotecnologias e/ou 
"aprendendo com a natureza", em especial 
nanomateriais, biomateriais, materiais 
artificiais e materiais híbridos com melhor 
desempenho.

Or. es
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Justificação

Para uma melhor compreensão, a relatora propõe mudar, na sua antiga alteração 100, a 
formulação de "metamateriais" para "materiais artificiais".

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 341
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 

Actividades, travessão 3, parágrafo 1

É necessária uma nova abordagem a nível do 
fabrico, a fim de transformar a indústria da 
UE de uma indústria com utilização 
intensiva de recursos num ambiente 
industrial baseado nos conhecimentos, 
dependendo essa transformação da adopção 
de atitudes totalmente novas quanto à 
aquisição, implantação, protecção e 
financiamento continuados de novos 
conhecimentos e sua utilização, incluindo no 
sentido de modelos sustentáveis de produção 
e consumo. Tal implica a criação das 
condições correctas para uma inovação 
contínua (em actividades industriais e 
sistemas de produção, incluindo a 
construção, dispositivos e serviços) e para o 
desenvolvimento de “bens” de produção 
genéricos (tecnologias, organização e 
infra-estruturas de produção), satisfazendo 
simultaneamente os requisitos ambientais e 
de segurança.

É necessária uma nova abordagem a nível do 
fabrico, a fim de transformar a indústria da 
UE de uma indústria com utilização 
intensiva de recursos num ambiente 
industrial baseado nos conhecimentos, 
dependendo essa transformação da adopção 
de atitudes totalmente novas quanto à 
aquisição, implantação, protecção e 
financiamento continuados de novos 
conhecimentos e sua utilização, incluindo no 
sentido de modelos sustentáveis de produção 
e consumo. Tal implica a criação das 
condições correctas para uma inovação 
contínua (em actividades industriais e 
sistemas de produção, incluindo a 
construção, dispositivos e serviços) e para o 
desenvolvimento de “bens” de produção 
genéricos (tecnologias, organização e 
infra-estruturas de produção), satisfazendo 
simultaneamente os requisitos ambientais e 
de segurança, nomeadamente no que 
respeita aos compósitos.

Or. fr

Justificação

Há tantas actividades de investigação sobre os compósitos como sobre os metais, embora 
com problemáticas específicas no caso dos compósitos (pultrusão, colagem, etc.) que não se 
encontram na ligação metálica (soldadura, etc.).

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 342
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 
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Actividades, travessão 3, parágrafo 2

A investigação incidirá numa série de linhas: 
desenvolvimento e validação de novos 
modelos e estratégias industriais abrangendo 
todos os aspectos do ciclo de vida dos 
produtos e processos; sistemas de produção 
adaptativos que ultrapassem as limitações 
dos processos existentes e permitam novos 
métodos de fabrico e transformação; 
produção ligada em rede com vista ao 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
para operações de cooperação e de valor 
acrescentado a uma escala global; 
ferramentas para a transferência e integração 
rápidas de novas tecnologias na concepção e 
funcionamento de processos de fabrico; 
exploração da convergência das 
nanotecnologias, biotecnologias, 
infotecnologias e tecnologias cognitivas para 
o desenvolvimento de novos produtos e 
conceitos de engenharia abrindo o caminho 
para novas indústrias.

A investigação incidirá numa série de linhas: 
desenvolvimento e validação de novos 
modelos e estratégias industriais abrangendo 
todos os aspectos do ciclo de vida dos 
produtos e processos; sistemas de produção 
adaptativos que ultrapassem as limitações 
dos processos existentes e permitam novos 
ou optimizados métodos de fabrico e 
transformação; produção ligada em rede 
com vista ao desenvolvimento de 
ferramentas e métodos para operações de 
cooperação e de valor acrescentado a uma 
escala global; ferramentas para a 
transferência e integração rápidas de novas 
tecnologias na concepção e funcionamento 
de processos de fabrico; exploração da 
convergência das nanotecnologias, 
biotecnologias, infotecnologias e tecnologias 
cognitivas para o desenvolvimento de novos 
produtos e conceitos de engenharia abrindo 
o caminho para novas indústrias. Deverá 
prestar-se especial atenção à integração 
das PME, incluindo os sectores 
tradicionais, às novas necessidades de 
cadeias de fornecimento, bem como ao 
impulso à criação de PME de alta 
tecnologia como condição necessária para 
uma mudança industrial profunda. A esse 
objectivo deve dedicar-se pelo menos 20% 
do orçamento deste tema prioritário.

Or. es

Justificação

Rectificação da antiga alteração 102 para incluir as PME dos sectores tradicionais.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 343
Anexo I, "Temas", "Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de 

produção", "Actividades", ponto 3, parágrafo 2 

A investigação incidirá numa série de linhas: 
desenvolvimento e validação de novos 

A investigação incidirá numa série de linhas: 
desenvolvimento e validação de novos 
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modelos e estratégias industriais abrangendo 
todos os aspectos do ciclo de vida dos 
produtos e processos; sistemas de produção 
adaptativos que ultrapassem as limitações 
dos processos existentes e permitam novos 
métodos de fabrico e transformação; 
produção ligada em rede com vista ao 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
para operações de cooperação e de valor 
acrescentado a uma escala global; 
ferramentas para a transferência e integração 
rápidas de novas tecnologias na concepção e 
funcionamento de processos de fabrico; 
exploração da convergência das 
nanotecnologias, biotecnologias, 
infotecnologias e tecnologias cognitivas para 
o desenvolvimento de novos produtos e 
conceitos de engenharia abrindo o caminho 
para novas indústrias.

modelos e estratégias industriais abrangendo 
todos os aspectos do ciclo de vida dos 
produtos e processos; sistemas de produção 
adaptativos que ultrapassem as limitações 
dos processos existentes e permitam novos 
métodos de fabrico e transformação; 
produção ligada em rede com vista ao 
desenvolvimento de ferramentas e métodos 
para operações de cooperação e de valor 
acrescentado a uma escala global; 
ferramentas para a transferência e integração 
rápidas de novas tecnologias na concepção e 
funcionamento de processos de fabrico; 
exploração de redes de investigação 
multidisciplinares e da convergência das 
nanotecnologias, biotecnologias, 
infotecnologias e tecnologias cognitivas para 
o desenvolvimento de novas tecnologias 
híbridas e de novos produtos e conceitos de 
engenharia abrindo o caminho para novas 
indústrias.

Or. en

Justificação

As nanociências e as nanotecnologias são, por natureza, multidisciplinares. Assim, uma das 
principais condições para a inovação neste domínio de investigação é o desenvolvimento de 
redes de formação, educação e investigação multidisciplinares que abranjam uma ampla 
gama de domínios científicos como, por exemplo, as nanotecnologias, as ciências e os 
materiais, a engenharia, as tecnologias de informação e das comunicações, as 
biotecnologias, as ciências da terra e as ciências ambientais. O objectivo é conseguir novas 
tecnologias híbridas e um forte entrecruzamento de diferentes disciplinas científicas.  

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 344
Anexo I, Temas, Nanociências, nanotecnologias, materiais e novas tecnologias de produção, 

Actividades, travessão 4, parágrafo 2

A investigação incidirá em novas aplicações 
e em soluções radicalmente inovadoras que 
respondam a grandes desafios, bem como às 
necessidades de IDT identificadas pelas 
diferentes plataformas tecnológicas 
europeias. Será apoiada a integração de 
novos conhecimentos e nanotecnologias, 

A investigação incidirá em novas aplicações 
e em soluções radicalmente inovadoras que 
respondam a grandes desafios, bem como às 
necessidades de IDT identificadas pelas 
diferentes plataformas tecnológicas 
europeias. Será apoiada a integração de 
novos conhecimentos e nanotecnologias, 
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tecnologias de materiais e tecnologias de 
produção em aplicações sectoriais e 
transsectoriais como a saúde, construção, 
espaço, indústria, transportes, energia, 
química, ambiente, têxteis e vestuário, papel 
e pasta para papel e engenharia mecânica, 
bem como no domínio genérico da 
segurança industrial.

tecnologias de materiais e tecnologias de 
produção em aplicações sectoriais e 
transsectoriais como a saúde, transformação 
de produtos alimentares, construção
(incluindo a construção civil), indústria 
aeroespacial, transportes, energia, química, 
ambiente, têxteis e vestuário, calçado, papel 
e pasta para papel e engenharia mecânica, 
bem como no domínio genérico da 
segurança industrial.

Or. es

Justificação

Não se devem deixar de fora estas indústrias que podem beneficiar da investigação nesta 
área. Clarificação da antiga alteração 103: "indústria aeroespacial"

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 345
Anexo I, "Temas", "Energia", "Objectivo"

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis num 
sistema mais sustentável baseado numa
série de fontes e vectores de energia 
combinada com uma melhor eficiência 
energética, a fim de enfrentar os desafios 
prementes da segurança do 
aprovisionamento e das alterações 
climáticas, aumentando simultaneamente a 
competitividade das indústrias energéticas 
europeias.

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis na 
economia mais sustentável, mais eficiente 
do ponto de vista energético e menos 
dependente de energias fósseis do mundo 
até 2020; uma economia energética 
sustentável desse tipo torna necessário que 
os escassos recursos públicos destinados à 
investigação se concentrem 
primordialmente numa série de fontes e 
vectores de energia renováveis combinada 
com uma melhor eficiência energética e com 
tecnologias de conservação de energia que 
possam responder rapidamente aos desafios 
prementes da segurança do 
aprovisionamento e das alterações 
climáticas, aumentando simultaneamente a 
competitividade das indústrias energéticas 
europeias sustentáveis.

Or. en
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Justificação

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency / conservations technologies.  

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 346
Anexo I, "Temas", "Energia", "Objectivo"

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis num 
sistema mais sustentável baseado numa série 
de fontes e vectores de energia combinada 
com uma melhor eficiência energética, a fim 
de enfrentar os desafios prementes da 
segurança do aprovisionamento e das 
alterações climáticas, aumentando 
simultaneamente a competitividade das 
indústrias energéticas europeias.

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis num 
sistema mais sustentável e menos 
dependente dos combustíveis importados, 
baseado numa série de fontes e vectores de 
energia não poluentes e, em especial, 
renováveis, combinada com uma melhor 
eficiência energética, reforçando a 
poligeração e incluindo a racionalização do 
consumo e da armazenagem de energia, a 
fim de enfrentar os desafios prementes da 
segurança do aprovisionamento e das 
alterações climáticas, aumentando 
simultaneamente a competitividade das 
indústrias energéticas europeias.

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 735 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 347
Anexo I, "Temas", "Energia", "Objectivo"

Transformar o actual sistema energético
baseado em combustíveis fósseis num 

Transformar o actual sistema energético 
baseado em combustíveis fósseis num 
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sistema mais sustentável baseado numa série 
de fontes e vectores de energia combinada 
com uma melhor eficiência energética, a fim 
de enfrentar os desafios prementes da 
segurança do aprovisionamento e das 
alterações climáticas, aumentando a 
competitividade das indústrias energéticas 
europeias.

sistema mais sustentável baseado numa série 
de fontes (sobretudo as renováveis) e 
vectores de energia combinada com uma 
melhor eficiência energética, a fim de 
enfrentar os desafios prementes da 
segurança do aprovisionamento e das 
alterações climáticas, aumentando a 
competitividade das indústrias energéticas 
europeias.

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 738 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 348
Anexo I, "Temas", "Energia", "Objectivo", parágrafo 1 bis (novo) 

As tecnologias descentralizadas que 
dependem de uma série diferente de fontes 
de energia renováveis podem também 
reduzir os custos das infra-estruturas de 
transmissão e de distribuição, revestindo-se 
de grande importância para a realização do 
objectivo de se tornar a economia 
energética mais eficiente do mundo.

Or. en

Justificação

Haverá necessidade de uma rede descentralizada bem distribuída, a fim de fornecer um 
aprovisionamento energético fiável e uma redução das perdas de energia através da 
transmissão e da distribuição. A longo prazo, um sistema energético descentralizado pode 
permitir igualmente a redução dos custos do transporte da energia, bem como estimular a 
inovação e oferecer oportunidades efectivas de emprego a nível local e regional.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler

Alteração 349
Anexo I, Temas, Energia, Abordagem, parágrafo 1
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As projecções actuais mostram que a 
maioria dos indicadores energéticos cruciais 
(por exemplo, consumo energético, 
dependência de combustíveis fósseis, 
dependência das importação, emissões de 
CO2, preços da energia) evoluem na 
direcção errada, não só na UE mas sobretudo 
a nível mundial. A investigação no domínio 
da energia facilitará a inversão destas 
tendências, permitindo um equilíbrio entre o 
aumento da eficiência, a acessibilidade dos 
custos, a aceitabilidade e a segurança das 
tecnologias e fontes de energia existentes, 
visando simultaneamente uma deslocação 
paradigmática a mais longo prazo quanto ao 
modo de geração e consumo de energia na 
Europa. A investigação no domínio da 
energia contribuirá assim directamente para 
o sucesso da política da UE e, em especial, 
para a realização dos seus objectivos actuais 
e futuros em matéria de redução do consumo 
de energia e das emissões de gases com 
efeito de estufa.

As projecções actuais mostram que a 
maioria dos indicadores energéticos cruciais 
(por exemplo, consumo energético, 
dependência de combustíveis fósseis, 
dependência das importação, emissões de 
CO2, preços da energia) evoluem na 
direcção errada, não só na UE mas sobretudo 
a nível mundial. A investigação no domínio 
da energia facilitará a inversão destas 
tendências, permitindo um equilíbrio entre o 
aumento da eficiência, a acessibilidade dos 
custos, a aceitabilidade e a segurança das 
tecnologias e fontes de energia existentes, 
visando simultaneamente uma deslocação 
paradigmática a mais longo prazo quanto ao 
modo de geração e consumo de energia na 
Europa. A investigação no domínio da 
energia contribuirá assim directamente para 
o sucesso da política da UE e, em especial, 
para a realização dos seus objectivos actuais 
e futuros em matéria de redução do consumo 
de energia e das emissões de gases com 
efeito de estufa, bem como para conseguir 
preços acessíveis da energia para os 
particulares e as empresas.

Or. de

Justificação

Deve ficar claro que a investigação sobre energia deve contribuir para garantir a longo 
prazo preços acessíveis para os particulares e as empresas.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 350
Anexo I, Temas, Energia, Abordagem, parágrafo 3

O reforço da competitividade do sector 
europeu da energia, face a uma grande 
concorrência a nível mundial, é um 
objectivo importante neste tema, a fim de 
dotar a indústria europeia da capacidade de 
alcançar ou manter a liderança mundial em 
tecnologias energéticas essenciais. As PME 
são, em especial, o elemento vital do sector 
da energia, desempenhando um papel 

O reforço da competitividade do sector 
europeu da energia, face a uma grande 
concorrência a nível mundial, é um 
objectivo importante neste tema, a fim de 
dotar a indústria europeia da capacidade de 
alcançar ou manter a liderança mundial em 
tecnologias energéticas essenciais. Essa
liderança só pode ser garantida através de 
grandes investimentos em investigação e 
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fundamental na cadeia energética, pelo que 
serão a chave para a promoção da inovação. 
A sua forte participação em actividades de 
investigação e demonstração é essencial, 
pelo que será activamente promovida.

desenvolvimento relativamente à forte 
concorrência. As PME são, em especial, o 
elemento vital do sector da energia, 
desempenhando um papel fundamental na 
cadeia energética, pelo que serão a chave 
para a promoção da inovação. A sua forte 
participação em actividades de investigação 
e demonstração é essencial, pelo que será 
activamente promovida.

Or. de

Justificação

Deve ficar claro que grandes investimentos em investigação e desenvolvimento contribuem 
para manter a liderança europeia entre os concorrentes mundiais.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 351
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", parágrafo -1 (novo) 

A atribuição de dotações no sector 
energético será baseada em critérios que 
permitam um julgamento das tecnologias 
quanto à sua capacidade para ajudar a UE 
na realização dos seus objectivos 
energéticos, a saber: criar um sector 
energético que seja competitivo, sustentável 
do ponto de vista do ambiente e seguro. As 
dotações comunitárias relativamente 
limitadas que são destinadas a título deste 
tema concentrar-se-ão principalmente nas 
tecnologias aptas a obter rapidamente 
reduções das emissões de CO2.

Or. en

Justificação

Os fundos comunitários destinados à investigação e ao desenvolvimento, que são 
relativamente limitados, devem ser canalizados de forma prioritária para tecnologias que 
sejam condizentes, num grau altamente satisfatório, com critérios científicos objectivos, tais 
como: reduzir a dependência energética da UE, diminuir os níveis de energia importada e um 
certo número de problemas de política de segurança, alcançar rapidamente reduções das 
emissões de CO2 e contribuir para a competitividade global da UE e para a criação de 
emprego, a curto prazo.
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Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 352
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", parágrafo -1 bis (novo) 

As actividades são apresentadas por ordem 
de prioridade.

Or. en

Justificação

Deverá ser dada prioridade a tecnologias que resultem na transformação rápida para um 
sector energético seguro e sustentável na Europa. Deverá ser analisado com maior 
profundidade o financiamento concedido no passado e a capacidade de o sector comercial 
financiar os desenvolvimentos. À luz destas preocupações, recomenda-se uma lista de 
prioridades com o sector da energia.    

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 353
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", parágrafo -1 ter (novo) 

Devem ser fixadas rubricas orçamentais 
distintas e claras relativas à investigação 
energética para todas as tecnologias 
relacionadas.

Or. en

Justificação

A exemplo do que se verificou em relação ao PQ4 (1995-1998), no qual a energia renovável, 
a eficiência energética e a energia fóssil tinham separadamente os seus próprios orçamentos 
específicos, há que adoptar rubricas orçamentais claras no próximo Programa-Quadro. Isto, 
além do facto de aumentar a confiança dos investidores e favorecer uma melhor planificação, 
contribuirá para que o Parlamento e o público disponham de uma informação quantitativa 
mais cuidada sobre a forma como a UE utiliza o dinheiro dos contribuintes. Assim, haverá 
uma melhoria da transparência e do controlo.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 354
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", parágrafo -1 quater (novo)  
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20% dos recursos financeiros disponíveis 
para este capítulo serão destinados à 
investigação directamente ligada à 
"eficiência e à poupança de energia", 60% 
serão destinados às "energias renováveis", 
9% às "redes energéticas inteligentes", 3% 
à investigação relativa aos conhecimentos 
necessários para a actividade política, 4% 
para o hidrogénio e as pilhas de 
combustível e 4% à "captação e 
armazenamento do carvão".

Or. en

Justificação

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 355
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto -1 (novo) 

Eficiência energética e poupança de 
energia
É necessário aproveitar o vasto potencial de 
poupança de energia e de melhoria da 
eficiência energética através da 
optimização, validação e demonstração de 
novos conceitos e tecnologias para os 
edifícios, os serviços e a indústria. Tal 
inclui a combinação de estratégias e 
tecnologias com vista a uma maior 
eficiência energética, a utilização de 
energias renováveis e da poligeração e a 
integração de sistemas de gestão da 
procura em larga escala em cidades e 
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comunidades. Estas acções em larga escala 
podem ser apoiadas por I&D inovadora que 
vise tecnologias ou componentes 
específicos, por exemplo poligeração e 
edifícios ecológicos. Um objectivo-chave é a 
optimização do sistema energético colectivo 
local, equilibrando uma redução 
significativa na procura de energia com a 
solução de aprovisionamento mais 
abordável e sustentável, incluindo a 
utilização de novos combustíveis em frotas 
de veículos específicas.

Or. en

(Esta alteração do Parlamento propõe que se mude o ponto 8 do texto original da Comissão 
para ponto -1)

Justificação

Esta alteração é uma mera mudança na ordem da lista de actividades. Deverá ser dada 
prioridade às tecnologias que resultam na transformação rápida para um sector energético 
seguro e sustentável na Europa. A conservação da energia e a eficiência energética são 
reconhecidas como estando no topo das prioridades.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 356
Anexo I, "Temas", "Energia", "Objectivo", ponto 1 

A estratégia integrada de investigação e 
implantação desenvolvida pela plataforma 
tecnológica europeia sobre hidrogénio e 
células de combustível proporciona a base 
para um programa estratégico e integrado no 
domínio dos transportes e aplicações fixas e 
portáteis, com vista a proporcionar uma base 
tecnológica sólida para a criação na UE de 
uma indústria de aprovisionamento de 
hidrogénio e pilhas de combustível e 
respectivos equipamentos. O programa 
incluirá: investigação fundamental e 
aplicada e desenvolvimento tecnológico; 
projectos de demonstração em larga escala 
("projectos-farol") para validar os resultados 
da investigação e orientar a prossecução da 
investigação com base em informações de 

Uma investigação integrada proporciona a 
base para um programa estratégico e 
integrado no domínio das aplicações fixas e 
portáteis baseado em fontes de energia 
renováveis, com vista a proporcionar uma 
base tecnológica sólida para a criação na UE 
de uma indústria de aprovisionamento de 
hidrogénio e pilhas de combustível e 
respectivos equipamentos. O programa
incluirá: investigação fundamental e 
aplicada e desenvolvimento tecnológico; 
projectos de demonstração em larga escala 
("projectos-farol") para validar os resultados 
da investigação e orientar a prossecução da 
investigação com base em informações de 
retorno; actividades de investigação 
transversais e socioeconómicas para apoiar 
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retorno; actividades de investigação 
transversais e socioeconómicas para apoiar 
estratégias de transição sólidas e 
proporcionar uma base racional para a 
tomada de decisões políticas e para o 
desenvolvimento do enquadramento do 
mercado. As actividades de investigação 
industrial aplicada, de demonstração e 
transversais do programa serão 
implementadas, de preferência, através da 
iniciativa tecnológica conjunta. Esta acção 
gerida estrategicamente e orientada para 
objectivos será complementada e 
estreitamente coordenada com investigação 
em colaboração mais a montante que 
permita a realização de descobertas sobre 
materiais, processos e tecnologias 
emergentes de importância crítica.

estratégias de transição sólidas e 
proporcionar uma base racional para a 
tomada de decisões políticas e para o 
desenvolvimento do enquadramento do 
mercado. As actividades de investigação 
industrial aplicada, de demonstração e 
transversais do programa serão 
implementadas, de preferência, através da 
iniciativa tecnológica conjunta. Esta acção 
gerida estrategicamente e orientada para 
objectivos será complementada e 
estreitamente coordenada com investigação 
em colaboração mais a montante que 
permita a realização de descobertas sobre 
materiais, processos e tecnologias 
emergentes de importância crítica.

Or. en

(Esta alteração pelo Parlamento propõe-se transferir o ponto 1 do texto original da 
Comissão para depois do ponto 6 ("Tecnologias do carvão não poluentes")

Justificação

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the 
Zero-Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the 
Future Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the 
formation stage such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology 
Platform.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 357
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 1 bis (novo) 
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Fontes de energia renováveis

Or. en

Justificação

Deverá dada prioridade a tecnologias que resultem na transformação rápida para um sector 
energético seguro e sustentável na Europa. Deverá ser analisado com maior profundidade o 
financiamento concedido no passado e a capacidade de o sector comercial financiar os 
desenvolvimentos. As energias renováveis serão, certamente, objecto de um desenvolvimento 
maciço nos próximos anos.

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 358
Anexo I, Temas, Energia, Actividades,  travessão 2

Desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias integradas para a produção de 
electricidade a partir de energias renováveis, 
adaptadas a diferentes condições regionais, a 
fim de proporcionar os meios necessários 
para aumentar substancialmente a quota de 
produção de electricidade renovável na UE. 
A investigação deveria visar o aumento da 
eficiência da conversão global, provocar 
uma descida significativa dos custos da 
electricidade, aumentar a fiabilidade dos 
processos e diminuir ainda mais o impacto 
ambiental. A ênfase será colocada na energia 
fotovoltaica, eólica e da biomassa (incluindo 
a fracção biodegradável dos resíduos). Além 
disso, a investigação visará a exploração de 
todo o potencial de outras fontes de energia 
renováveis: geotérmica, solar térmica, dos 
oceanos e de pequenas centrais 
hidroeléctricas.

Desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias integradas para a produção de 
electricidade a partir de energias renováveis, 
adaptadas a diferentes condições regionais, a 
fim de proporcionar os meios necessários 
para aumentar substancialmente a quota de 
produção de electricidade renovável na UE. 
A investigação deveria visar o aumento da 
eficiência da conversão global, provocar 
uma descida significativa dos custos da 
electricidade, aumentar a fiabilidade dos 
processos e diminuir ainda mais o impacto 
ambiental. A ênfase será colocada na energia 
fotovoltaica, eólica e da biomassa (incluindo 
a fracção biodegradável dos resíduos). Além 
disso, a investigação visará a exploração de 
todo o potencial de outras fontes de energia 
renováveis: geotérmica, solar térmica, dos 
oceanos e de centrais hidroeléctricas.

Or. de

Justificação

A hidroelectricidade em grande e em pequena escala é uma das fontes de energia renováveis 
cuja parte na produção de electricidade deverá ser aumentada significativamente nos anos 
vindouros. As actividades de investigação necessárias no campo da hidroelectricidade visam 
principalmente aumentar a eficiência das centrais eléctricas, melhorando a exploração do 
potencial existente, e a sustentabilidade. Isto é tão verdadeiro para as grandes centrais 
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hidroeléctricas como para as pequenas centrais. Não é por conseguinte sensato limitar o 
apoio à investigação sobre pequenas centrais.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca Harms

Alteração 359
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 3 

Desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias de conversão melhoradas para as 
cadeias de aprovisionamento e produção 
sustentáveis de combustíveis sólidos, 
líquidos e gasosos a partir da biomassa 
(incluindo a fracção biodegradável dos 
resíduos), em especial os biocombustíveis 
para os transportes. A ênfase deveria ser 
colocada em novos tipos de 
biocombustíveis, bem como em novas vias 
de produção e distribuição para os 
biocombustíveis existentes, incluindo a 
produção integrada de energia e outros 
produtos de valor acrescentado através de 
bio-refinerias. Com o objectivo de 
proporcionar benefícios, em termos de 
emissões de carbono, desde a fonte até ao 
utilizador final, a investigação incidirá na 
melhoria da eficiência energética, no 
aumento da integração tecnológica e na 
utilização de materiais de alimentação. Serão 
incluídas questões como a logística dos 
materiais de alimentação, investigação 
pré-normativa e normalização para uma 
utilização segura e fiável em transportes e 
aplicações fixas. A fim de explorar o 
potencial da produção de hidrogénio 
renovável, serão apoiados os processos que 
utilizem a biomassa, a electricidade 
produzida a partir de fontes renováveis e a 
energia solar.

Desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias de conversão melhoradas para as 
cadeias de aprovisionamento e produção 
sustentáveis de combustíveis sólidos, 
líquidos e gasosos a partir da biomassa 
(incluindo a fracção biodegradável dos 
resíduos), em especial os biocombustíveis 
para os transportes. A investigação deveria 
incidir em novos tipos de biocombustíveis 
que satisfaçam uma análise exaustiva 
desde a fonte até ao utilizador final, em 
particular tendo plenamente em conta o 
equilíbrio energético, climático, social, 
ambiental e em termos de utilização da 
terra, incluindo a produção integrada de 
energia e outros produtos de valor 
acrescentado através de bio-refinarias. Com 
o objectivo de proporcionar benefícios, em 
termos de emissões de carbono, desde a 
fonte até ao utilizador final, a investigação 
incidirá na melhoria da eficiência energética, 
no aumento da integração tecnológica e na 
utilização de materiais de alimentação. Serão 
incluídas questões como a logística dos 
materiais de alimentação, investigação 
pré-normativa e normalização para uma 
utilização segura e fiável em transportes e 
aplicações fixas. A fim de explorar o 
potencial da produção de hidrogénio 
renovável, serão apoiados os processos que 
utilizem a biomassa, a electricidade 
produzida a partir de fontes renováveis e a
energia solar.

Or. en

Justificação

O Sétimo Programa-quadro deve concentrar as suas actividades de I&D sobre os 
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biocombustíveis naqueles que satisfazem plenamente uma análise desde a fonte até ao 
utilizador final, nomeadamente em termos de gases com efeito de estufa e de outros critérios 
ambientais e sociais.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca -Harms

Alteração 360
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 5 

Tecnologias de captação e armazenamento 
de CO2 para produção de energia com 
emissões nulas

Tecnologias de captação e armazenamento 
de CO2

Os combustíveis fósseis continuarão 
inevitavelmente a contribuir para uma parte 
significativa da combinação de energias na 
próxima década. Para tornar esta opção 
compatível com o ambiente, 
particularmente no que diz respeito às 
alterações climáticas, são necessárias 
reduções drásticas dos impactos ambientais 
adversos da utilização de combustíveis 
fósseis, tendo em vista uma produção de 
energia altamente eficiente com emissões 
quase nulas. O desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias eficientes e 
seguras de captação e armazenamento de 
CO2 são factores cruciais, tendo como 
objectivo diminuir o custo da captação e 
armazenamento de CO2 para menos de 
20€/tonelada, com taxas de captação 
superiores a 90%, bem como proporcionar 
a estabilidade, segurança e fiabilidade a 
longo prazo do armazenamento de CO2.

Os combustíveis fósseis continuarão 
inevitavelmente a contribuir para uma parte 
significativa da combinação de energias na 
próxima década. O desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias eficientes e 
seguras de captação e armazenamento de 
CO2  têm de, em primeiro lugar, ser 
devidamente compreendidos. A 
investigação sobre tecnologias de captação 
e armazenamento de carbono orientar-se-á 
para o desenvolvimento de critérios sociais, 
económicos, jurídicos e ambientais para a 
tecnologia, incluindo garantias quanto à 
perenidade do armazenamento durante a 
sua existência. Os projectos de captação e 
armazenamento de carbono serão sujeitos a 
revisão e controlo científicos independentes 
numa base individual, sendo os resultados 
inteiramente divulgados ao público.

Or. en

(Esta alteração do Parlamento propõe-se transferir o ponto 5 do texto original da Comissão 
para depois do ponto 7 ("Redes energéticas inteligentes") 

Justificação

É de importância capital compreender pormenorizadamente os processos que permitem 
armazenar com segurança o CO2 antes de utilizar fundos na definição de tecnologias para 
captar o CO2. O Fundo de Investigação para o Carvão e o Aço também financia a 
investigação sobre a separação do CO2. Em 2003, por exemplo, foi financiado um projecto 
intitulado “Avaliação de opções para a captação e a separação geológica de CO2”.
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli e Vincenzo 
Lavarra

Alteração 361
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 6

As centrais eléctricas alimentadas a carvão 
continuam a ser o principal meio de 
produção de electricidade em todo o mundo, 
mas têm potencialidades consideráveis para 
maiores ganhos de eficiência e para uma 
maior redução de emissões, especialmente 
de CO2. Para manter a competitividade e 
contribuir para a gestão das emissões de 
CO2, será apoiado o desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias de conversão 
do carvão não poluentes, a fim de aumentar 
significativamente a eficiência e fiabilidade 
das centrais, reduzir ao mínimo as emissões 
poluentes e diminuir os custos totais, em 
várias condições de funcionamento. Tendo 
como objectivo a futura produção de energia 
com emissões nulas, estas actividades 
deverão preparar, complementar e ser 
ligadas aos progressos nas tecnologias de 
captação e armazenamento de CO2.

As centrais eléctricas alimentadas a carvão 
continuam a ser o principal meio de 
produção de electricidade em todo o mundo, 
mas têm potencialidades consideráveis para 
maiores ganhos de eficiência e para uma 
maior redução de emissões, especialmente 
de CO2. Para manter a competitividade e 
contribuir para a conservação de recursos e
a gestão das emissões de CO2, será apoiado 
o desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias de conversão do carvão não 
poluentes, a fim de aumentar 
significativamente a eficiência e fiabilidade 
das centrais, reduzir ao mínimo as emissões 
poluentes, incluindo as partículas finas, os 
elementos de resíduos, o mercúrio e os 
compostos orgânicos, e diminuir o custo 
total, em várias condições de 
funcionamento. Tendo como objectivo a 
futura produção de energia com emissões 
nulas, estas actividades deverão preparar, 
complementar e ser ligadas aos progressos 
nas tecnologias de captação e 
armazenamento de CO2.

Or. en

Justificação

É importante avaliar todas as melhorias que podem ser realizadas nas centrais de carvão 
existentes e/ou futuras. O objectivo da presente alteração é alargar o âmbito da investigação 
da UE não apenas à diminuição do CO2, mas igualmente no sentido do objectivo de emissões 
quase nulas (a saber, de partículas finas, elementos de resíduos, mercúrio e compostos 
orgânicos).

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli e Vincenzo 
Lavarra

Alteração 362
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 7 

Para facilitar a transição para um sistema de 
energia mais sustentável, é necessário um 

Para facilitar a transição para um sistema de 
energia mais sustentável, é necessário um 



PE 374.414v01-00 28/93 AM\619004PT.doc

PT

esforço de I&D abrangente a fim de 
aumentar a eficiência, flexibilidade, 
segurança e fiabilidade dos sistemas e redes 
de electricidade e gás da Europa. Quanto às 
redes de electricidade, os objectivos de 
transformação dos actuais sistemas de redes 
de electricidade numa rede de serviços 
flexível e interactiva (clientes/operadores) e 
de eliminação dos obstáculos à implantação 
em larga escala e à integração efectiva de 
fontes de energia renováveis e da produção 
distribuída (por exemplo, pilhas de 
combustível, microturbinas, motores com 
movimento alternativo) implicarão 
igualmente a necessidade de 
desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias capacitantes essenciais (por 
exemplo, soluções TIC inovadoras, 
tecnologias de armazenamento para fontes 
de energia renováveis, electrónica de 
potência e dispositivos de supercondutores 
de alta temperatura). Quanto às redes de gás, 
o objectivo é demonstrar processos e 
sistemas mais inteligentes e eficientes para o 
transporte e distribuição de gás, incluindo a 
integração eficaz das fontes de energia 
renováveis.

esforço de I&D abrangente a fim de 
aumentar a eficiência, flexibilidade, 
segurança e fiabilidade dos sistemas e redes 
de electricidade e gás da Europa. Quanto às 
redes de electricidade, os objectivos de 
transformação dos actuais sistemas de redes 
de electricidade numa rede de serviços 
flexível e interactiva (clientes/operadores) e 
de eliminação dos obstáculos à implantação 
em larga escala e à integração efectiva de 
fontes de energia renováveis e da produção 
distribuída (por exemplo, pilhas de 
combustível, microturbinas, motores com 
movimento alternativo) e melhoria da 
qualidade do abastecimento (em termos de 
qualidade de voltagem e de energia 
fornecida) implicarão igualmente a 
necessidade de desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias capacitantes 
essenciais (por exemplo, soluções TIC 
inovadoras, tecnologias de armazenamento 
para fontes de energia renováveis, sistemas 
de medição electrónica e de gestão 
automática de medição, electrónica de 
potência e dispositivos de supercondutores 
de alta temperatura, sistemas de controlo 
TIC para gestão activa de redes, gestão 
eficaz da força de trabalho, etc.). Quanto às 
redes de gás, o objectivo é demonstrar 
processos e sistemas mais inteligentes e 
eficientes para o transporte e distribuição de 
gás, incluindo a integração eficaz das fontes 
de energia renováveis.

A investigação sobre a integração das redes 
de gás e de electricidade (por exemplo, 
centros de controlo integrado, 
multi-medição, força de trabalho 
partilhada) procurarão alcançar o objectivo 
da eficácia para ambos os sectores. 

Or. en

Justificação

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
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pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli e Vincenzo 
Lavarra

Alteração 363
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 7

Para facilitar a transição para um sistema 
de energia mais sustentável, é necessário 
um esforço de I&D abrangente a fim de
aumentar a eficiência, flexibilidade, 
segurança e fiabilidade dos sistemas e redes 
de electricidade e gás da Europa. Quanto às 
redes de electricidade, os objectivos de
transformação dos actuais sistemas de redes
de electricidade numa rede de serviços 
flexível e interactiva (clientes/operadores) e 
de eliminação dos obstáculos à 
implantação em larga escala e à integração 
efectiva de fontes de energia renováveis e 
da produção distribuída (por exemplo, 
pilhas de combustível, microturbinas, 
motores com movimento alternativo) 
implicarão igualmente a necessidade de 
desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias capacitantes essenciais (por 
exemplo, soluções TIC inovadoras, 
tecnologias de armazenamento para fontes 
de energia renováveis, electrónica de 
potência e dispositivos de supercondutores 
de alta temperatura). Quanto às redes de 
gás, o objectivo é demonstrar processos e 
sistemas mais inteligentes e eficientes para 
o transporte e distribuição de gás, 
incluindo a integração eficaz das fontes de 
energia renováveis.

Para aumentar a eficiência, segurança e 
fiabilidade dos sistemas e redes de 
electricidade e gás da Europa, por exemplo 
pela transformação dos actuais sistemas de 
redes de electricidade numa rede de serviços 
interactiva (clientes/operadores) e pelo 
desenvolvimento de um sistema de medição 
inteligente controlado à distância (AMM -
Automated Metering Management). O 
apoio de ligações interactivas inteligentes 
com os consumidores é essencial para 
promover uma gestão eficaz da relação com 
os clientes. Os obstáculos à implantação em 
larga escala e à integração efectiva de 
fontes de energia distribuídas e renováveis 
devem ser removidos.

Or. en
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Justificação

O uso generalizado de sistemas de medição inteligentes controlados à distância é essencial 
para alcançar o objectivo da UE de aumentar a eficiência, segurança e fiabilidade da rede 
eléctrica europeia. O AMM é indispensável para oferecer diferentes taxas aos consumidores 
e, consequentemente, permite a redução da utilização nos períodos de ponta e a melhoria da 
segurança do abastecimento.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Claude Turmes e Rebecca -Harms

Alteração 364
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 9 

Desenvolvimento de ferramentas, métodos e 
modelos para avaliar as principais questões 
económicas e sociais relacionadas com as 
tecnologias energéticas. As actividades 
incluirão a criação de bases de dados e de 
cenários para uma UE alargada e a avaliação 
do impacto da política energética e políticas 
conexas na segurança do aprovisionamento, 
no ambiente, na sociedade e na 
competitividade da indústria de energia. De 
especial importância é o impacto dos 
progressos tecnológicos nas políticas da 
UE..

Desenvolvimento de ferramentas, métodos e 
modelos para avaliar as principais questões 
económicas, ambientais, sanitárias e sociais 
relacionadas com as tecnologias energéticas. 
As actividades incluirão a criação de bases 
de dados e de cenários para uma UE 
alargada, em particular rumo ao objectivo 
acordado pela UE de um aumento máximo 
de +2ºC da temperatura média mundial 
acima dos níveis pré-industriais, assim 
como para se tornar a economia mais 
eficiente do ponto de vista energético até 
2020, e a avaliação do impacto da política 
energética e políticas conexas na segurança 
do aprovisionamento, no ambiente, na 
sociedade e na competitividade da indústria 
de energia. De especial importância é o 
impacto dos progressos tecnológicos nas 
políticas da UE.

Or. en

(Esta alteração do Parlamento propõe-se transferir o ponto 9 do texto original da Comissão 
para depois do ponto 5 ("Tecnologias de captação e armazenamento de CO2 para produção 
de energia com emissões nulas"). 

Justificação

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
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cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Alteração apresentada por Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 365
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 9 bis (novo)

●  Redução do CO2 na indústria 
manufactureira
A fim de promover as actividades de 
investigação nos sectores incluídos no 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão (ETS). Este regime tem conferido 
à Europa uma posição de liderança quanto 
aos esforços à escala mundial no sentido de 
reduzir as emissões de CO2, mas, por outro 
lado, tem comprometido também a 
competitividade industrial da Europa.

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 819 do projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 366
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 9 ter (novo) 

● Novas áreas profissionais no sector das 
energias renováveis
São necessárias medidas destinadas a criar 
novas profissões para a instalação e a 
manutenção qualificadas de equipamentos 
energéticos no sector das energias 
renováveis. Entre essas medidas contam-se 
a instituição de cursos de formação e de 
formações complementares no ensino 
profissionalizante e superior. 
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Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 820 do projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Romana Jordan Cizelj

Alteração 367
Anexo I, "Temas", "Energia", "Actividades", ponto 9 quater (novo) 

● Sistemas e instalações energéticas 
baseados nas características específicas dos 
materiais e dos líquidos
Desenvolvimento de sistemas e de 
instalações energéticas baseados na 
utilização de materiais e líquidos 
específicos, tais como os materiais 
magnetocalóricos, os materiais 
barocalóricos, os materiais PV, os 
materiais supercondutores, os nanofluidos, 
os nanomateriais, os materiais "com 
memória", os materiais e líquidos com 
alteração de fase.

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 821 do projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 368
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", Título  

6. Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas) 

Ambiente (incluindo as alterações climáticas 
e as catástrofes naturais)

Or. en

Justificação

É importante que as catástrofes naturais tenham particular ênfase na temática do ambiente 
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do programa específico "Cooperação", tendo em conta os crescentes fenómenos de 
catástrofes naturais e a necessidade respectiva de encontrar soluções e respostas eficazes.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 369
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Objectivo"

Promover a gestão sustentável do ambiente 
natural e humano e dos seus recursos através 
do avanço dos nossos conhecimentos sobre 
as interacções entre a biosfera, os 
ecossistemas e as actividades humanas, e 
desenvolver novas tecnologias, ferramentas 
e serviços, a fim de abordar as questões 
ambientais globais de uma forma integrada. 
A ênfase será colocada na previsão das 
alterações dos sistemas climático, ecológico, 
terrestre e oceânico e nas ferramentas e 
tecnologias para a monitorização, prevenção 
e atenuação das pressões ambientais e riscos, 
nomeadamente para a saúde e para a 
sustentabilidade do ambiente natural e 
antrópico.

Promover a gestão sustentável do ambiente 
natural e humano e dos seus recursos através 
do avanço dos nossos conhecimentos sobre 
as interacções entre a biosfera, os 
ecossistemas e as actividades humanas, bem 
como dos conhecimentos sobre a 
biodiversidade e a sua utilização 
sustentável, e desenvolver novas 
tecnologias, ferramentas e serviços, a fim de 
abordar as questões ambientais globais de 
uma forma integrada. A ênfase será colocada 
na previsão das alterações dos sistemas 
climático, ecológico, terrestre e oceânico e 
nas ferramentas e tecnologias para a 
monitorização, prevenção e atenuação das 
pressões ambientais e riscos, nomeadamente 
para a saúde e para a sustentabilidade do 
ambiente natural e antrópico.

Or. en

Justificação

A importância da biodiversidade (terrestre e marinha) e da sua preservação é cada vez maior 
num ambiente em mutação (antropização considerável, alterações climáticas, nova utilização 
dos solos, urbanização, etc.). Aumentar os conhecimentos neste domínio permitirá 
compreender melhor os diferentes ecossistemas e as suas interacções e, desse modo, 
apreender melhor as modificações ligadas à mudança global para um desenvolvimento 
sustentável ao serviço dos cidadãos.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 370
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Abordagem", parágrafo 

3 bis (novo)

Ensinar o ambiente para desenvolver os 
conhecimentos sobre o desenvolvimento 
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sustentável em toda a União Europeia.

Or. en

Justificação

O ensino do ambiente e da necessidade do desenvolvimento sustentável é primordial para o 
futuro das populações europeias e para a preservação dos ecossistemas. Por outro lado, 
permite uma consciencialização, por parte dos cidadãos, dos riscos ambientais acompanhada 
por um maior controlo desses riscos, designadamente através de medidas políticas 
adequadas.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 371
Anexo I, Temas, Ambiente (incluindo as alterações climáticas), Actividades,  travessão 1, 

parágrafo 1

É necessária investigação integrada sobre o 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre, a fim de observar e analisar o 
modo como estes sistemas evoluem e prever 
a evolução futura. Tal permitirá o 
desenvolvimento de medidas de adaptação e 
atenuação eficazes relativas às alterações 
climáticas e seus impactos. Serão 
desenvolvidos modelos avançados sobre 
alterações climáticas, desde a escala global 
até escalas sub-regionais, que serão 
aplicados na avaliação de alterações, 
impactos potenciais e limiares críticos. Serão 
estudadas as alterações na composição da 
atmosfera e no ciclo da água e serão 
desenvolvidas abordagens baseadas nos 
riscos que tomem em consideração as 
mudanças nos padrões de secas, tempestades 
e inundações. Serão também estudadas as 
pressões na qualidade ambiental e no clima 
decorrentes da poluição do ar, água e solo, 
bem como as interacções entre a atmosfera, 
a camada de ozono estratosférica, a 
superfície terrestre, os gelos e os oceanos. 
Serão tidos em consideração os mecanismos 
de feedback e as alterações bruscas (por 
exemplo, circulação oceânica), bem como os 

É necessária investigação integrada sobre o 
funcionamento do clima e do sistema 
terrestre, a fim de observar e analisar o 
modo como estes sistemas evoluem e prever 
a evolução futura. Tal permitirá o 
desenvolvimento de medidas de adaptação e 
atenuação eficazes relativas às alterações 
climáticas e seus impactos. Serão 
desenvolvidos modelos avançados sobre 
alterações climáticas, desde a escala global 
até escalas sub-regionais, que serão 
aplicados na avaliação de alterações, 
impactos potenciais e limiares críticos. Serão 
estudadas as alterações na composição da 
atmosfera e no ciclo da água e serão 
desenvolvidas abordagens baseadas nos 
riscos que tomem em consideração as 
mudanças nos padrões de secas, tempestades 
e inundações. Serão também estudadas as 
pressões na qualidade ambiental e no clima 
decorrentes da poluição do ar, água e solo, 
bem como as interacções entre a atmosfera, 
a camada de ozono estratosférica, a 
superfície terrestre, os gelos e os oceanos. 
Serão tidos em consideração os mecanismos 
de feedback e as alterações bruscas (por 
exemplo, circulação oceânica), bem como os 
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impactos na biodiversidade e nos 
ecossistemas.

impactos na biodiversidade e nos 
ecossistemas, incluindo os impactos nas 
regiões particularmente sensíveis como as 
regiões costeiras e montanhosas. 

Or. de

Justificação

Para além da região mediterrânica, as regiões costeiras e de montanha estão entre as áreas 
onde o impacto das alterações climáticas, e particularmente das catástrofes naturais, é maior 
e são ao mesmo tempo as mais sensíveis a tais eventos. Além disso, as regiões montanhosas 
cobrem grandes áreas da UE e já hoje estão expostas a uma alteração climática mais intensa 
que as áreas vizinhas de menor elevação.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 372
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", ponto 1, 

travessão 2 

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim de 
apoiar o plano de acção “Ambiente e saúde” 
e a integração das questões de saúde pública 
e de caracterização de doenças relacionadas 
com riscos ambientais emergentes. A 
investigação incidirá em exposições 
múltiplas através de vias de exposição 
diferentes, na identificação de fontes de 
poluição e de factores de pressão ambiental 
novos ou emergentes (por exemplo, ar no 
interior e no exterior dos edifícios, campos 
electromagnéticos, ruído, exposição a 
substâncias tóxicas) e seus potenciais efeitos 
na saúde. A investigação terá igualmente 
como objectivo integrar as actividades de 
investigação sobre biomonitorização 
humana no que diz respeito a aspectos 
científicos, metodologias e ferramentas, com 
vista a desenvolver uma abordagem 
coordenada e coerente. Incluirá estudos de 
coortes europeias, tendo em atenção grupos 
populacionais vulneráveis, e métodos e 
ferramentas para uma melhor caracterização, 
avaliação e comparação dos riscos e dos 

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim de 
apoiar o plano de acção “Ambiente e saúde” 
e a integração das questões de saúde pública 
e de caracterização de doenças relacionadas 
com riscos ambientais emergentes. A 
investigação incidirá em exposições 
múltiplas através de vias de exposição 
diferentes, na identificação de fontes de 
poluição e de factores de pressão ambiental 
novos ou emergentes (por exemplo, ar no 
interior e no exterior dos edifícios, campos 
electromagnéticos, ruído, exposição a 
substâncias tóxicas) e seus potenciais efeitos 
na saúde, análises de síndromes e exposição 
crónica, interacções com substâncias 
tóxicas e combinações entre essas 
substâncias, análises dos polimorfismos 
genéticos e testes imunológicos, incluindo 
testes de transformação e de activação 
linfocitárias. A investigação terá igualmente 
como objectivo integrar as actividades de 
investigação sobre biomonitorização 
humana no que diz respeito a aspectos 
científicos, metodologias e ferramentas, com 



PE 374.414v01-00 36/93 AM\619004PT.doc

PT

impactos na saúde. A investigação 
desenvolverá biomarcadores e ferramentas 
de modelização, tomando em consideração 
exposições combinadas, variações na 
vulnerabilidade e incerteza. Proporcionará 
igualmente métodos e ferramentas de apoio 
à decisão (indicadores, análises de 
custo-benefício e multicritérios, avaliação do 
impacto na saúde, morbilidade e análise da 
sustentabilidade) para a análise, gestão e 
comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

vista a desenvolver uma abordagem 
coordenada e coerente. Incluirá estudos de 
coortes europeias, tendo em atenção grupos 
populacionais vulneráveis, e métodos e 
ferramentas para uma melhor caracterização, 
avaliação e comparação dos riscos e dos 
impactos na saúde. A investigação 
desenvolverá biomarcadores e ferramentas 
de modelização, tomando em consideração 
exposições combinadas, variações na 
vulnerabilidade e incerteza. Proporcionará 
igualmente métodos e ferramentas de apoio 
à decisão (indicadores, análises de 
custo-benefício e multicritérios, avaliação do 
impacto na saúde, morbilidade e análise da 
sustentabilidade) para a análise, gestão e 
comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

Or. en

Justificação

A medicina do ambiente difere da medicina do trabalho na medida em que as exposições às 
doses de substâncias que provocam intoxicação podem ser fracas, mas são contínuas. Este 
domínio exige, pois, instrumentos específicos de análise. A análise assenta em três partes e 
permite ter em consideração os diferentes perfis genéticos dos indivíduos que tornam certas 
pessoas mais sensíveis do que outras a determinadas substâncias tóxicas.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 373
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", ponto 1, 

travessão 2

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim de 
apoiar o plano de acção “Ambiente e saúde” 
e a integração das questões de saúde pública 
e de caracterização de doenças relacionadas 
com riscos ambientais emergentes. A 
investigação incidirá em exposições 
múltiplas através de vias de exposição 
diferentes, na identificação de fontes de 
poluição e de factores de pressão ambiental 
novos ou emergentes (por exemplo, ar no 

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim de 
apoiar o plano de acção “Ambiente e saúde” 
e a integração das questões de saúde pública 
e de caracterização de doenças relacionadas
com riscos ambientais emergentes. A 
investigação incidirá em exposições 
múltiplas através de vias de exposição 
diferentes, na identificação de fontes de 
poluição e de factores de pressão ambiental 
novos ou emergentes (por exemplo, gases 
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interior e no exterior dos edifícios, campos 
electromagnéticos, ruído, exposição a 
substâncias tóxicas) e seus potenciais efeitos 
na saúde. A investigação terá igualmente 
como objectivo integrar as actividades de 
investigação sobre biomonitorização 
humana no que diz respeito a aspectos 
científicos, metodologias e ferramentas, com 
vista a desenvolver uma abordagem 
coordenada e coerente. Incluirá estudos de 
coortes europeias, tendo em atenção grupos 
populacionais vulneráveis, e métodos e 
ferramentas para uma melhor caracterização, 
avaliação e comparação dos riscos e dos 
impactos na saúde. A investigação 
desenvolverá biomarcadores e ferramentas 
de modelização, tomando em consideração 
exposições combinadas, variações na 
vulnerabilidade e incerteza. Proporcionará 
igualmente métodos e ferramentas de apoio 
à decisão (indicadores, análises de 
custo-benefício e multicritérios, avaliação do 
impacto na saúde, morbilidade e análise da 
sustentabilidade) para a análise, gestão e 
comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

nocivos, partículas finas e ultrafinas, 
animadas e inanimadas) ar no interior e no 
exterior dos edifícios, campos 
electromagnéticos, ruído, exposição a 
substâncias tóxicas) e seus potenciais efeitos 
na saúde. A investigação terá igualmente 
como objectivo desenvolver métodos novos 
e mais aperfeiçoados de identificação das 
fontes e dos respectivos efeitos sinergéticos,
integrar as actividades de investigação sobre 
biomonitorização humana no que diz 
respeito a aspectos científicos, metodologias 
e ferramentas, com vista a desenvolver uma 
abordagem coordenada e coerente. Incluirá 
estudos de coortes europeias, tendo em 
atenção grupos populacionais vulneráveis, e 
métodos e ferramentas para uma melhor 
caracterização, avaliação e comparação dos 
riscos e dos impactos na saúde. A 
investigação desenvolverá biomarcadores e 
ferramentas de modelização, tomando em 
consideração exposições combinadas, 
variações na vulnerabilidade e incerteza. 
Proporcionará igualmente métodos e 
ferramentas de apoio à decisão (indicadores, 
análises de custo-benefício e multicritérios, 
avaliação do impacto na saúde, morbilidade 
e análise da sustentabilidade) para a análise, 
gestão e comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

Or. en

Justificação

A influência de gases nocivos e partículas, em particular dos respectivos efeitos sinergéticos, 
na saúde e na emergência das grandes doenças civilizacionais está pouco investigada, 
inclusivamente devido a métodos de diagnóstico insuficientes.

Esta alteração substitui a alteração 857 do projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze, Nicole Fontaine, Catherine Trautmann e Vincent 
Peillon

Alteração 374
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", ponto 1, 

travessão 2
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É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim de 
apoiar o plano de acção “Ambiente e saúde” 
e a integração das questões de saúde pública 
e de caracterização de doenças relacionadas 
com riscos ambientais emergentes. A 
investigação incidirá em exposições 
múltiplas através de vias de exposição 
diferentes, na identificação de fontes de 
poluição e de factores de pressão ambiental 
novos ou emergentes (por exemplo, ar no 
interior e no exterior dos edifícios, campos 
electromagnéticos, ruído, exposição a 
substâncias tóxicas) e seus potenciais efeitos 
na saúde. A investigação terá igualmente 
como objectivo integrar as actividades de 
investigação sobre biomonitorização 
humana no que diz respeito a aspectos 
científicos, metodologias e ferramentas, com 
vista a desenvolver uma abordagem 
coordenada e coerente. Incluirá estudos de 
coortes europeias, tendo em atenção grupos 
populacionais vulneráveis, e métodos e 
ferramentas para uma melhor caracterização, 
avaliação e comparação dos riscos e dos 
impactos na saúde. A investigação 
desenvolverá biomarcadores e ferramentas 
de modelização, tomando em consideração 
exposições combinadas, variações na 
vulnerabilidade e incerteza. Proporcionará 
igualmente métodos e ferramentas de apoio 
à decisão (indicadores, análises de 
custo-benefício e multicritérios, avaliação do 
impacto na saúde, morbilidade e análise da 
sustentabilidade) para a análise, gestão e 
comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim de 
apoiar o plano de acção “Ambiente e saúde” 
e a integração das questões de saúde pública 
e de caracterização de doenças relacionadas 
com riscos ambientais emergentes. A 
investigação incidirá no impacto da 
mudança global (alterações climáticas, 
utilização dos solos, globalização), em 
exposições múltiplas através de vias de 
exposição diferentes, na especiação e 
toxicologia, na identificação de fontes de 
poluição e de factores de pressão ambiental 
novos ou emergentes (por exemplo, ar no 
interior e no exterior dos edifícios, campos 
electromagnéticos, ruído, exposição a 
substâncias tóxicas) e seus potenciais efeitos 
na saúde. A investigação terá igualmente 
como objectivo integrar as actividades de 
investigação sobre biomonitorização 
humana no que diz respeito a aspectos 
científicos, metodologias e ferramentas, com 
vista a desenvolver uma abordagem 
coordenada e coerente. Incluirá estudos de 
coortes europeias, tendo em atenção grupos 
populacionais vulneráveis, e métodos e 
ferramentas para uma melhor caracterização, 
avaliação e comparação dos riscos e dos 
impactos na saúde. A investigação 
desenvolverá biomarcadores e ferramentas 
de modelização, tomando em consideração 
exposições combinadas, variações na 
vulnerabilidade e incerteza. Proporcionará 
igualmente métodos e ferramentas de apoio 
à decisão (indicadores, análises de 
custo-benefício e multicritérios, avaliação do 
impacto na saúde, morbilidade e análise da 
sustentabilidade) para a análise, gestão e 
comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

Or. en

Justificação

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
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Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on 
the 7th Framework Programme.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 375
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", ponto 1, 

travessão 2

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim de 
apoiar o plano de acção “Ambiente e saúde” 
e a integração das questões de saúde pública 
e de caracterização de doenças relacionadas 
com riscos ambientais emergentes. A 
investigação incidirá em exposições 
múltiplas através de vias de exposição 
diferentes, na identificação de fontes de 
poluição e de factores de pressão ambiental 
novos ou emergentes (por exemplo, ar no 
interior e no exterior dos edifícios, campos 
electromagnéticos, ruído, exposição a 
substâncias tóxicas) e seus potenciais efeitos 
na saúde. A investigação terá igualmente 
como objectivo integrar as actividades de 
investigação sobre biomonitorização 
humana no que diz respeito a aspectos 
científicos, metodologias e ferramentas, com 
vista a desenvolver uma abordagem 
coordenada e coerente. Incluirá estudos de 
coortes europeias, tendo em atenção grupos 
populacionais vulneráveis, e métodos e 
ferramentas para uma melhor caracterização, 
avaliação e comparação dos riscos e dos 
impactos na saúde. A investigação 
desenvolverá biomarcadores e ferramentas 
de modelização, tomando em consideração 

É necessária investigação multidisciplinar 
sobre as interacções entre os factores de 
risco ambientais e a saúde humana, a fim de 
apoiar o plano de acção “Ambiente e saúde” 
e a integração das questões de saúde pública 
e de caracterização de doenças relacionadas 
com riscos ambientais emergentes. A 
investigação incidirá em exposições 
múltiplas através de vias de exposição 
diferentes, na identificação de fontes de 
poluição e de factores de pressão ambiental 
novos ou emergentes (por exemplo, o 
ambiente urbano, ar no interior e no exterior 
dos edifícios, campos electromagnéticos, 
ruído, exposição a substâncias tóxicas e 
emissões de veículos automóveis) e seus 
potenciais efeitos na saúde. A investigação 
terá igualmente como objectivo integrar as 
actividades de investigação sobre 
biomonitorização humana no que diz 
respeito a aspectos científicos, metodologias 
e ferramentas, com vista a desenvolver uma 
abordagem coordenada e coerente. Incluirá 
estudos de coortes europeias, tendo em 
atenção grupos populacionais vulneráveis, e 
métodos e ferramentas para uma melhor 
caracterização, avaliação e comparação dos 
riscos e dos impactos na saúde. A 
investigação desenvolverá biomarcadores e 
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exposições combinadas, variações na 
vulnerabilidade e incerteza. Proporcionará 
igualmente métodos e ferramentas de apoio 
à decisão (indicadores, análises de 
custo-benefício e multicritérios, avaliação do 
impacto na saúde, morbilidade e análise da 
sustentabilidade) para a análise, gestão e 
comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

ferramentas de modelização, tomando em 
consideração exposições combinadas, 
variações na vulnerabilidade e incerteza. 
Proporcionará igualmente métodos e 
ferramentas de apoio à decisão (indicadores, 
análises de custo-benefício e multicritérios, 
avaliação do impacto na saúde, morbilidade 
e análise da sustentabilidade) para a análise, 
gestão e comunicação de riscos e para o 
desenvolvimento e análise de políticas.

Or. en

Justificação

As investigações têm mostrado que o ambiente urbano no seu conjunto se encontra sob 
pressão devido a um grande número de factores ambientais. Isto, por sua vez, tem um grande 
impacto na saúde humana.

Esta alteração substitui a alteração 859 do projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 376
Anexo I, Temas, Ambiente (incluindo as alterações climáticas), Actividades,  travessão 1, 

parágrafo  3

A gestão de catástrofes naturais exige uma 
abordagem multi-riscos. Há necessidade de 
melhores conhecimentos e métodos e de um 
quadro integrado para a avaliação dos 
perigos, da vulnerabilidade e dos riscos. 
Além disso, é necessário desenvolver 
estratégias de cartografia, prevenção e 
atenuação, incluindo a consideração dos 
factores económicos e sociais. Serão 
estudadas as catástrofes relacionadas com o 
clima (como tempestades, secas, incêndios 
florestais, deslizamentos de terras e 
inundações) e perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos). Esta 
investigação permitirá uma melhor 
compreensão dos processos subjacentes e o 
aperfeiçoamento dos métodos de previsão e 
prospectiva com base numa abordagem 
probabilística. Apoiará igualmente o 

A gestão de catástrofes naturais exige uma 
abordagem multi-riscos. Há necessidade de 
melhores conhecimentos e métodos e de um 
quadro integrado para a avaliação dos 
perigos, da vulnerabilidade e dos riscos. 
Além disso, é necessário desenvolver 
estratégias de cartografia, prevenção e 
atenuação, incluindo a consideração dos 
factores económicos e sociais. Serão 
estudadas as catástrofes relacionadas com o 
clima (como tempestades, secas, incêndios 
florestais, deslizamentos de terras e 
inundações) e perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos). Esta 
investigação permitirá uma melhor 
compreensão dos processos subjacentes e o 
aperfeiçoamento dos métodos de previsão e 
prospectiva com base numa abordagem 
probabilística. Apoiará igualmente o 
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desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce e de informação. Serão também 
quantificadas as repercussões societais de
perigos naturais importantes.

desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce e de resposta rápida, juntamente 
com a gestão dos mesmos, bem como de 
informação. Serão também quantificadas as 
repercussões societais de perigos naturais 
importantes.

Or. es

Justificação

Em muitos casos a gestão da informação e da resposta rápida é vital para uma resolução 
rápida e para evitar maiores consequências.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 377
Anexo I, Temas, Ambiente (incluindo as alterações climáticas), Actividades,  travessão 1, 

parágrafo  3

A gestão de catástrofes naturais exige uma 
abordagem multi-riscos. Há necessidade de 
melhores conhecimentos e métodos e de um 
quadro integrado para a avaliação dos 
perigos, da vulnerabilidade e dos riscos. 
Além disso, é necessário desenvolver 
estratégias de cartografia, prevenção e 
atenuação, incluindo a consideração dos 
factores económicos e sociais. Serão 
estudadas as catástrofes relacionadas com o 
clima (como tempestades, secas, incêndios 
florestais, deslizamentos de terras e 
inundações) e perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos). Esta 
investigação permitirá uma melhor 
compreensão dos processos subjacentes e o 
aperfeiçoamento dos métodos de previsão e 
prospectiva com base numa abordagem 
probabilística. Apoiará igualmente o 
desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce e de informação. Serão também 
quantificadas as repercussões societais de 
perigos naturais importantes.

A gestão de catástrofes naturais exige uma 
abordagem multi-riscos. Há necessidade de 
melhores conhecimentos e métodos e de um 
quadro integrado para a avaliação dos 
perigos, da vulnerabilidade e dos riscos. 
Além disso, é necessário desenvolver 
estratégias de cartografia, prevenção e 
atenuação, incluindo a consideração dos 
factores económicos e sociais. Serão 
estudadas as catástrofes relacionadas com o 
clima (como tempestades, secas, incêndios 
florestais, avalanches, deslizamentos de 
terras e inundações) e perigos geológicos 
(como sismos, vulcões, maremotos). Esta 
investigação permitirá uma melhor 
compreensão dos processos subjacentes e o 
aperfeiçoamento dos métodos de previsão e 
prospectiva com base numa abordagem 
probabilística. Apoiará igualmente o 
desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce e de informação, bem como a 
análise da forma de lidar com os riscos e 
catástrofes naturais. Serão também 
quantificadas as repercussões societais de 
perigos naturais importantes.
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Or. de

Justificação

Limitar a lista de exemplos do impacto das alterações climáticas dá a impressão de que estas 
são apenas fenómenos globais. Os efeitos regionais, contudo, particularmente nas regiões 
sensíveis como as montanhas, são igualmente importantes, e permitem uma previsão e 
adaptação mais fáceis. A este respeito podem obter-se conhecimentos importantes a partir do 
estudo sobre a forma como as pessoas enfrentam os riscos e catástrofes naturais. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 378
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", ponto 1, 

travessão 3

A gestão de catástrofes naturais exige uma 
abordagem multi-riscos. Há necessidade de 
melhores conhecimentos e métodos e de um 
quadro integrado para a avaliação dos 
perigos, da vulnerabilidade e dos riscos. 
Além disso, é necessário desenvolver 
estratégias de cartografia, prevenção e 
atenuação, incluindo a consideração dos 
factores económicos e sociais. Serão 
estudadas as catástrofes relacionadas com o 
clima (como tempestades, secas, incêndios 
florestais, deslizamentos de terras e 
inundações) e perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos). Esta 
investigação permitirá uma melhor 
compreensão dos processos subjacentes e o 
aperfeiçoamento dos métodos de previsão e 
prospectiva com base numa abordagem 
probabilística. Apoiará igualmente o 
desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce e de informação. Serão também 
quantificadas as repercussões societais de 
perigos naturais importantes.

A gestão de catástrofes naturais exige uma 
abordagem multi-riscos. Há necessidade de 
melhores conhecimentos e métodos e de um 
quadro integrado para a avaliação dos 
perigos, da vulnerabilidade e dos riscos. 
Além disso, é necessário desenvolver 
estratégias de cartografia, prevenção e 
atenuação, incluindo a consideração dos 
factores económicos e sociais. Serão 
estudadas as catástrofes relacionadas com o 
clima (como tempestades, secas, incêndios 
florestais, deslizamentos de terras e
inundações) e perigos geológicos (como 
sismos, vulcões, maremotos). Esta 
investigação permitirá uma melhor 
compreensão dos processos subjacentes e o 
aperfeiçoamento dos métodos de previsão e 
prospectiva com base numa abordagem 
probabilística. Apoiará igualmente o 
desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce e de informação. Procurar-se-ão 
modelos de padrões societais de 
comportamento relativamente às 
catástrofes naturais. Serão também 
quantificadas as repercussões societais de 
perigos naturais importantes.

Or. en

Justificação

As catástrofes naturais têm tendência para gerar padrões de comportamento social, dado que 
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as populações locais reagem diferentemente em situações de risco diversas, dependendo de 
um grande número de factores ambientais, sociais e culturais. Seria muito útil que existissem 
modelos destes padrões como arquivo de dados a fim de construir diferentes cenários de crise 
e orientar as autoridades e os educadores nas suas tarefas de prevenção dos riscos e de 
protecção civil.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 379
Anexo I, Temas, Ambiente (incluindo as alterações climáticas), Actividades,  travessão 1, 

parágrafo  3 bis (novo)

– Biodiversidade
Protecção e gestão sustentável da 
biodiversidade, avaliação e previsão das 
tendências a médio e longo prazo; 
avaliação dos impactos ambientais, 
económicos e sociais das modificações da 
biodiversidade e, por outro lado, das 
interacções entre a sociedade e a 
biodiversidade.

Or. fr

Justificação

A avaliação do Milénio do nosso ecossistema identificou claramente a perda de 
biodiversidade, que será causada pela má gestão actual. Esta perda de biodiversidade 
encontra-se  a um nível nunca atingido na história da humanidade e requer esforços de 
investigação europeus consideráveis.

Compromissos internacionais como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas (CQNUAC) e o Protocolo de Quioto, ou a Convenção das Nações 
Unidas sobre a Diversidade Biológica geram importantes necessidades de investigação no 
domínio da biodiversidade.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 380
Anexo I, Temas, Ambiente (incluindo as alterações climáticas), Actividades,  travessão 2, 

parágrafo  1

As actividades de investigação serão 
orientadas para a melhoria da base de 
conhecimentos e o desenvolvimento das 

As actividades de investigação serão 
orientadas para a melhoria da base de 
conhecimentos e o desenvolvimento das 
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ferramentas e modelos avançados 
necessários para a gestão sustentável dos 
recursos e para a criação de padrões de 
consumo sustentáveis. Tal permitirá a 
previsão do comportamento dos 
ecossistemas e sua recuperação e a 
atenuação da degradação e perda de 
elementos estruturais e funcionais 
importantes dos ecossistemas (em matéria de 
biodiversidade, água, solos e recursos 
marinhos). A investigação sobre a 
modelização de ecossistemas tomará em 
consideração práticas de protecção e 
conservação. Serão promovidas abordagens 
inovadoras para o desenvolvimento de 
actividades económicas a partir de serviços 
ligados aos ecossistemas. Serão 
desenvolvidas abordagens para prevenir a 
desertificação, degradação e erosão dos 
solos e para impedir a perda de 
biodiversidade. A investigação visará 
também a gestão sustentável das florestas e 
do ambiente urbano, incluindo o 
planeamento, e a gestão de resíduos. A 
investigação beneficiará do desenvolvimento 
de sistemas de informação e gestão da 
informação abertos, distribuídos e 
interoperáveis, e para ele contribuirá, e 
apoiará avaliações, prospectivas e serviços 
relacionados com os recursos naturais e a 
sua utilização.

ferramentas e modelos avançados 
necessários para a gestão sustentável dos 
recursos e para a criação de padrões de 
consumo sustentáveis. Tal permitirá a 
previsão do comportamento dos 
ecossistemas e sua recuperação e a 
atenuação da degradação e perda de 
elementos estruturais e funcionais 
importantes dos ecossistemas (em matéria de 
biodiversidade, água, solos e recursos 
marinhos). A investigação sobre a 
modelização de ecossistemas tomará em 
consideração práticas de protecção e 
conservação. Serão promovidas abordagens 
inovadoras para o desenvolvimento de 
actividades económicas a partir de serviços 
ligados aos ecossistemas. Serão 
desenvolvidas abordagens para prevenir a 
desertificação, degradação e erosão dos 
solos e para impedir a perda de 
biodiversidade. A investigação visará 
também a estratégia integral de gestão 
sustentável e conservação das zonas rurais, 
incluindo das florestas e do ambiente 
urbano, tendo em conta o património 
cultural e o planeamento, e a gestão de 
resíduos. A investigação beneficiará do 
desenvolvimento de sistemas de informação 
e gestão da informação abertos, distribuídos 
e interoperáveis, e para ele contribuirá, e 
apoiará avaliações, prospectivas e serviços 
relacionados com os recursos naturais e a 
sua utilização.

Or. es

Justificação

A conservação sustentável dos recursos implica o estudo sistemático dos modelos de 
preservação e de gestão, como podemos inferir das dificuldades encontradas na aplicação da 
Rede Natura 2000.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 381
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", ponto 2, 

travessão 1



AM\619004PT.doc 45/93 PE 374.414v01-00

PT

As actividades de investigação serão 
orientadas para a melhoria da base de 
conhecimentos e o desenvolvimento das 
ferramentas e modelos avançados 
necessários para a gestão sustentável dos 
recursos e para a criação de padrões de 
consumo sustentáveis. Tal permitirá a 
previsão do comportamento dos 
ecossistemas e sua recuperação e a 
atenuação da degradação e perda de 
elementos estruturais e funcionais 
importantes dos ecossistemas (em matéria de 
biodiversidade, água, solos e recursos 
marinhos). A investigação sobre a 
modelização de ecossistemas tomará em 
consideração práticas de protecção e 
conservação. Serão promovidas abordagens 
inovadoras para o desenvolvimento de 
actividades económicas a partir de serviços 
ligados aos ecossistemas. Serão 
desenvolvidas abordagens para prevenir a 
desertificação, degradação e erosão dos 
solos e para impedir a perda de 
biodiversidade. A investigação visará 
também a gestão sustentável das florestas e 
do ambiente urbano, incluindo o 
planeamento, e a gestão de resíduos. A 
investigação beneficiará do desenvolvimento 
de sistemas de informação e gestão da 
informação abertos, distribuídos e 
interoperáveis, e para ele contribuirá, e 
apoiará avaliações, prospectivas e serviços 
relacionados com os recursos naturais e a 
sua utilização.

As actividades de investigação serão 
orientadas para a melhoria da base de 
conhecimentos e o desenvolvimento das 
ferramentas e modelos avançados 
necessários para a gestão sustentável dos 
recursos e para a criação de padrões de 
consumo sustentáveis. Tal permitirá a 
previsão do comportamento dos 
ecossistemas e sua recuperação e a 
atenuação da degradação e perda de 
elementos estruturais e funcionais 
importantes dos ecossistemas (em matéria de 
biodiversidade, água, solos e recursos 
marinhos). A investigação sobre a 
modelização de ecossistemas tomará em 
consideração práticas de protecção e 
conservação e de protecção contra a erosão, 
sobretudo em zonas montanhosas. Serão 
promovidas abordagens inovadoras para o 
desenvolvimento de actividades económicas 
a partir de serviços ligados aos ecossistemas. 
Serão desenvolvidas abordagens para 
prevenir a desertificação, degradação e 
erosão dos solos e para impedir a perda de 
biodiversidade. A investigação visará 
também a gestão sustentável de 
ecossistemas florestais e de outros 
ecossistemas naturais no quadro da 
alteração de condições climáticas, 
incluindo catástrofes mais frequentes ou 
mais intensas, e do ambiente urbano, 
incluindo o planeamento, e a gestão de 
resíduos. A investigação beneficiará do 
desenvolvimento de sistemas de informação 
e gestão da informação abertos, distribuídos 
e interoperáveis, e para ele contribuirá, e 
apoiará avaliações, prospectivas e serviços 
relacionados com os recursos naturais e a 
sua utilização.

Or. en

Justificação

A "protecção contra a erosão" caracteriza a missão cometida a uma gestão sustentável dos 
recursos e, mediante a referência a" zonas montanhosas", chama a atenção para os perigos 
específicos decorrentes do deslizamento de terras e de outras deslocações importantes destas 
últimas.
A expressão "gestão florestal", por si só, é redutora. O que é necessário exigir são planos de 
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gestão que permitam assegurar as funções fundamentais das florestas (protecção, utilização e 
lazer) também no quadro da alteração de condições.

Esta alteração substitui a alteração 871 do projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Dominique Vlasto

Alteração 382
Anexo I, Temas, Ambiente (incluindo as alterações climáticas), Actividades,  travessão 3, 

parágrafo  1

São necessárias tecnologias ambientais 
novas ou melhoradas para reduzir o impacto 
ambiental das actividades humanas, proteger 
o ambiente e gerir os recursos de forma mais 
eficiente, bem como desenvolver novos 
produtos, processos e serviços mais 
benéficos para o ambiente que as 
alternativas existentes. A investigação visará 
em especial: tecnologias que previnam ou 
reduzam os riscos ambientais e atenuem os 
perigos e catástrofes, as alterações climáticas 
e a perda de biodiversidade; tecnologias que 
promovam a produção e consumo 
sustentáveis; tecnologias para a gestão dos 
recursos ou o tratamento da poluição de 
forma mais eficiente, em relação à água, 
solos, ar, mar e outros recursos naturais, ou 
dos resíduos; tecnologias para uma gestão 
ambiental correcta e sustentável do ambiente 
humano, incluindo o ambiente construído, 
zonas urbanas e paisagens, bem como a 
conservação e restauro do património 
cultural.

São necessárias tecnologias ambientais 
novas ou melhoradas para reduzir o impacto 
ambiental das actividades humanas, proteger 
o ambiente e gerir os recursos de forma mais 
eficiente, bem como desenvolver novos 
produtos, processos e serviços mais 
benéficos para o ambiente que as 
alternativas existentes. A investigação visará 
em especial: tecnologias que previnam ou 
reduzam os riscos ambientais e atenuem os 
perigos e catástrofes, as alterações climáticas 
e a perda de biodiversidade; tecnologias que 
promovam a produção e consumo 
sustentáveis; tecnologias para a gestão dos 
recursos ou o tratamento da poluição de 
forma mais eficiente, em relação à água, 
solos, ar, mar e outros recursos naturais, ou 
dos resíduos, nomeadamente a valorização 
dos resíduos; tecnologias para uma gestão 
ambiental correcta e sustentável do ambiente 
humano, incluindo o ambiente construído, 
zonas urbanas e paisagens, bem como a 
conservação e restauro do património 
cultural.

Or. fr

Justificação

A valorização dos resíduos constitui uma componente importante da solução do problema 
dos resíduos, nomeadamente em termos de produção energética.
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli e Vincenzo 
Lavarra

Alteração 383
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", ponto 3, 

travessão 1

São necessárias tecnologias ambientais 
novas ou melhoradas para reduzir o impacto 
ambiental das actividades humanas, proteger 
o ambiente e gerir os recursos de forma mais 
eficiente, bem como desenvolver novos 
produtos, processos e serviços mais 
benéficos para o ambiente que as 
alternativas existentes. A investigação visará 
em especial: tecnologias que previnam ou 
reduzam os riscos ambientais e atenuem os 
perigos e catástrofes, as alterações climáticas 
e a perda de biodiversidade; tecnologias que 
promovam a produção e consumo 
sustentáveis; tecnologias para a gestão dos 
recursos ou o tratamento da poluição de 
forma mais eficiente, em relação à água, 
solos, ar, mar e outros recursos naturais, ou 
dos resíduos; tecnologias para uma gestão 
ambiental correcta e sustentável do ambiente 
humano, incluindo o ambiente construído, 
zonas urbanas e paisagens, bem como a 
conservação e restauro do património 
cultural.

São necessárias tecnologias ambientais 
novas ou melhoradas para reduzir o impacto 
ambiental das actividades humanas, proteger 
o ambiente e gerir os recursos de forma mais 
eficiente, bem como desenvolver novos 
produtos, processos e serviços mais 
benéficos para o ambiente que as 
alternativas existentes. A investigação visará 
em especial: tecnologias que previnam ou 
reduzam os riscos ambientais e atenuem os 
perigos e catástrofes, as alterações climáticas 
e a perda de biodiversidade; tecnologias que 
promovam a produção e consumo 
sustentáveis; tecnologias para a gestão dos 
recursos ou o tratamento da poluição de 
forma mais eficiente, em relação à água, 
solos, ar, mar e outros recursos naturais, ou 
dos resíduos; tecnologias para o tratamento 
e/ou reutilização adequada dos resíduos ou 
de detritos provenientes da produção de 
energia; tecnologias para uma gestão 
ambiental correcta e sustentável do ambiente 
humano, incluindo o ambiente construído, 
zonas urbanas e paisagens, bem como a 
conservação e restauro do património 
cultural.

Or. en

Justificação

É essencial reduzir ou tratar os subprodutos provenientes da produção de electricidade a fim 
de assegurar uma redução significativa dos resíduos no sector da energia.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 384
Anexo I, "Temas", "Ambiente (incluindo as alterações climáticas)", "Actividades", ponto 3, 

travessão 1

São necessárias tecnologias ambientais São necessárias tecnologias ambientais 
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novas ou melhoradas para reduzir o impacto 
ambiental das actividades humanas, proteger 
o ambiente e gerir os recursos de forma mais 
eficiente, bem como desenvolver novos 
produtos, processos e serviços mais 
benéficos para o ambiente que as 
alternativas existentes. A investigação visará 
em especial: tecnologias que previnam ou 
reduzam os riscos ambientais e atenuem os
perigos e catástrofes, as alterações climáticas 
e a perda de biodiversidade; tecnologias que 
promovam a produção e consumo 
sustentáveis; tecnologias para a gestão dos 
recursos ou o tratamento da poluição de 
forma mais eficiente, em relação à água, 
solos, ar, mar e outros recursos naturais, ou 
dos resíduos; tecnologias para uma gestão 
ambiental correcta e sustentável do ambiente 
humano, incluindo o ambiente construído, 
zonas urbanas e paisagens, bem como a 
conservação e restauro do património 
cultural.

novas ou melhoradas para reduzir o impacto 
ambiental das actividades humanas, proteger 
o ambiente e gerir os recursos de forma mais 
eficiente, bem como desenvolver novos 
produtos, processos e serviços mais 
benéficos para o ambiente que as 
alternativas existentes. A investigação visará 
em especial: tecnologias que previnam ou 
reduzam os riscos ambientais e atenuem os 
perigos e catástrofes, as alterações 
climáticas, incluindo a redução e absorção 
de CO2, e a perda de biodiversidade; 
tecnologias que promovam a produção e 
consumo sustentáveis; tecnologias para a 
gestão dos recursos ou o tratamento da 
poluição de forma mais eficiente, em relação 
à água, solos, ar, mar e outros recursos 
naturais, ou dos resíduos (incluindo os 
resíduos provenientes da construção e da 
demolição); tecnologias para uma gestão 
ambiental correcta e sustentável do ambiente 
humano, incluindo o ambiente construído, 
zonas urbanas e paisagens, bem como a 
conservação e restauro do património 
cultural.

Or. en

Justificação

A redução e absorção de CO2 e as tecnologias ambientais estão inextricavelmente ligadas 
aos progressos na atenuação e no controlo das alterações climáticas e irão permitir à UE 
cumprir as suas obrigações internacionais previstas no Protocolo de Quioto.

Alteração apresentada por Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, lPia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi e Patrizia Toia

Alteração 385
Anexo I, "Temas", "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Objectivo" 

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte 
pan-europeus integrados “mais ecológicos”, 
“mais inteligentes” e mais seguros em 
benefício do cidadão e da sociedade, 
respeitando o ambiente e os recursos 
naturais e garantindo e reforçando a 

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte 
pan-europeus integrados “mais ecológicos”, 
“mais inteligentes” e mais seguros em 
benefício do cidadão e da sociedade, 
respeitando o ambiente e os recursos 
naturais e garantindo e reforçando a 
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competitividade e a posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

competitividade e a posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global, permitindo também a 
anulação das clivagens tecnológicas que 
existem a nível transatlântico.

Or. en

Justificação

Existem segmentos do sistema aéreo de transporte nos quais a Europa perdeu a sua posição 
de liderança (por exemplo, o transporte aéreo regional é agora dominado pelos canadianos e 
brasileiros). Existem igualmente segmentos na Europa sem investimentos adequados e que 
correm o risco de serem empurrados para posições marginais (por exemplo, aeronaves com 
asas rotativas ("tiltrotors")).

Alteração apresentada por Inés Ayala Sender e Teresa Riera Madurell

Alteração 386
Anexo I, "Temas", "Transportes (incluindo a aeronáutica)", "Objectivo" 

Com base em avanços tecnológicos, 
desenvolvimento de sistemas de transporte 
pan-europeus integrados “mais ecológicos”, 
“mais inteligentes” e mais seguros em 
benefício do cidadão e da sociedade, 
respeitando o ambiente e os recursos 
naturais e garantindo e reforçando a 
competitividade e a posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

Com base em avanços tecnológicos e 
operacionais, bem como na política 
europeia dos transportes, desenvolvimento 
de sistemas de transporte e logística
pan-europeus integrados “mais ecológicos”, 
“mais inteligentes” e mais seguros em 
benefício do cidadão e da sociedade, 
respeitando o ambiente e os recursos 
naturais e garantindo e reforçando a 
competitividade e a posição de liderança 
conseguida pelas indústrias europeias no 
mercado global.

Or. en

Justificação

Cumpre definir claramente a base das actividades promovidas neste parágrafo. Atendendo à 
situação geográfica global da UE e ao desenvolvimento dos seus sistemas de transportes, 
afigura-se indispensável aprofundar a investigação de novos e melhores sistemas de logística 
que contribuam para melhorar a mobilidade e para reduzir o impacto ambiental. Impõe-se 
igualmente citar no objectivo a investigação em matéria de segurança. Por fim, a indústria 
europeia deve apoiar os seus sistemas de transporte e utilizá-los no intuito de melhorar a 
competitividade.
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Esta alteração substitui a alteração 914 do projecto de relatório de Jerzy Buzek sobre o 7º 
Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 387
Anexo I, Temas, Transportes (incluindo a aeronáutica), Abordagem, parágrafo 6

Será igualmente prestado apoio a actividades 
de difusão e exploração e a avaliações de 
impacto, com especial atenção para as 
necessidades específicas dos utilizadores e 
para as necessidades políticas no sector dos 
transportes.

Será igualmente prestado apoio a actividades 
de difusão, exploração, informação e
divulgação científica (e, em especial, a 
avaliações de impacto) de cada uma das 
actividades desenvolvidas no âmbito deste 
tema prioritário, com a finalidade de 
responder às necessidades específicas dos 
utilizadores, incluindo as das pessoas com 
deficiência, e para as necessidades políticas 
no sector dos transportes.

Or. es

Justificação

Nova versão da alteração 142 que inclui as necessidades das pessoas com deficiência. Serão 
desenvolvidas actividades de divulgação a fim de estimular a assimilação destas acções pelos 
utilizadores finais e especialmente pelos decisores políticos.

Alteração apresentada por Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi e Patrizia Toia

Alteração 388
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Aeronáutica e transporte aéreo", parágrafo 2

Ecologização do transporte aéreo: 
Desenvolver tecnologias para reduzir o 
impacto ambiental da aviação com o 
objectivo de diminuir para metade as 
emissões de dióxido de carbono (CO2), 
reduzir as emissões específicas de óxidos de 
azoto (NOx) em 80% e diminuir para 
metade o ruído perceptível. A investigação 
incidirá na promoção de tecnologias de 
motores ecológicos, incluindo tecnologias de 
combustíveis alternativos, bem como numa 
melhor eficiência das aeronaves de asa fixa e 

Ecologização do transporte aéreo: 
Desenvolver tecnologias para reduzir o 
impacto ambiental da aviação com o 
objectivo de diminuir para metade as 
emissões de dióxido de carbono (CO2), 
reduzir as emissões específicas de óxidos de 
azoto (NOx) em 80% e diminuir para 
metade o ruído perceptível. A investigação 
incidirá na promoção de tecnologias de 
motores ecológicos, incluindo tecnologias de 
combustíveis alternativos, bem como numa 
melhor eficiência das aeronaves de asa fixa e 
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de asa rotativa, novas estruturas inteligentes 
de baixo peso e aerodinâmica melhorada. 
Serão incluídas questões como a melhoria 
das operações das aeronaves no aeroporto 
(do lado ar e terra), a gestão do tráfego aéreo 
e os processos de fabrico, manutenção e 
reciclagem.

de asa rotativa (helicópteros e "tiltrotors"), 
novas estruturas inteligentes de baixo peso e 
aerodinâmica melhorada. Serão incluídas 
questões como a melhoria das operações das 
aeronaves no aeroporto (do lado ar e terra), a 
gestão do tráfego aéreo e os processos de 
fabrico, manutenção e reciclagem.

Or. en

Justificação

Os helicópteros e os "tiltrotors" fazem parte das aeronaves de asa rotativa, possuindo cada 
qual características específicas.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 389
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Aeronáutica e transporte aéreo", parágrafo 2

Ecologização do transporte aéreo: 
Desenvolver tecnologias para reduzir o 
impacto ambiental da aviação com o 
objectivo de diminuir para metade as 
emissões de dióxido de carbono (CO2), 
reduzir as emissões específicas de óxidos de 
azoto (NOx) em 80% e diminuir para 
metade o ruído perceptível. A investigação 
incidirá na promoção de tecnologias de 
motores ecológicos, incluindo tecnologias de 
combustíveis alternativos, bem como numa 
melhor eficiência das aeronaves de asa fixa e 
de asa rotativa, novas estruturas inteligentes 
de baixo peso e aerodinâmica melhorada. 
Serão incluídas questões como a melhoria 
das operações das aeronaves no aeroporto 
(do lado ar e terra), a gestão do tráfego aéreo 
e os processos de fabrico, manutenção e 
reciclagem.

Ecologização do transporte aéreo: 
Desenvolver tecnologias para reduzir o 
impacto ambiental da aviação com o 
objectivo de diminuir para metade as 
emissões de dióxido de carbono (CO2), 
reduzir as emissões específicas de óxidos de 
azoto (NOx) em 80% e diminuir para 
metade o ruído perceptível. A investigação 
incidirá na promoção de tecnologias de 
motores ecológicos, incluindo tecnologias de 
combustíveis alternativos, bem como numa 
melhor eficiência das aeronaves de asa fixa e 
de asa rotativa, novas estruturas inteligentes 
de baixo peso e aerodinâmica melhorada. 
Serão incluídas questões como a melhoria 
das operações das aeronaves no aeroporto 
(do lado ar e terra), a gestão do tráfego aéreo 
e os processos de fabrico, manutenção e 
revisão e reciclagem.

Or. en

Justificação

Dispensar uma atenção específica à manutenção, reparação e revisão contribuirá, de forma 
significativa, para a ecologização do transporte aéreo e reforçará a participação das PME 
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em todos os Estados-Membros.

Alteração apresentada por Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi e Patrizia Toia

Alteração 390
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Aeronáutica e transporte aéreo", parágrafo 4

Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: Dar um salto quântico em termos 
da escolha dos passageiros e da flexibilidade 
da programação, obtendo simultaneamente 
uma redução para um quinto na taxa de 
acidentes. Novas tecnologias permitirão uma 
escolha mais ampla de configurações de 
aeronaves/motores, desde aeronaves de 
fuselagem larga até aeronaves de pequena 
dimensão, e maiores níveis de automatização 
em todos os elementos do sistema, incluindo 
a pilotagem. A incidência será também em 
melhorias no conforto e bem-estar dos 
passageiros e novos serviços e medidas de 
segurança activa e passiva com especial 
ênfase no elemento humano. A investigação 
incluirá a adaptação das operações 
aeroportuárias e de tráfego aéreo a diferentes 
tipos de aeronaves e o funcionamento 24 
horas por dia a níveis sonoros aceitáveis 
para a população.

Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: Dar um salto quântico em termos 
da escolha dos passageiros e da flexibilidade 
da programação, obtendo simultaneamente 
uma redução para um quinto na taxa de 
acidentes. Novas tecnologias permitirão uma 
escolha mais ampla de configurações de 
aeronaves/motores, desde aeronaves de 
fuselagem larga até aeronaves de menor
dimensão para ligações de um centro 
urbano para outro e para serviços regionais 
(p. ex. "tiltrotors"), e maiores níveis de 
automatização em todos os elementos do 
sistema, incluindo a pilotagem. A incidência 
será também em melhorias no conforto e 
bem-estar dos passageiros e novos serviços e 
medidas de segurança activa e passiva com 
especial ênfase no elemento humano. A 
investigação incluirá a adaptação das 
operações aeroportuárias e de tráfego aéreo a 
diferentes tipos de aeronaves e o 
funcionamento 24 horas por dia a níveis 
sonoros aceitáveis para a população.

Or. en

Justificação

Os termos "de menor dimensão" explicam melhor a necessidade de ter em conta toda a gama 
de aeronaves de porte mais pequeno, para além das de fuselagem larga. Devem também ser 
melhoradas as ligações de um centro urbano para outro, assim como as ligações regionais 
para lugares onde não existam infra-estruturas adequadas.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 391
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 
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"Aeronáutica e transporte aéreo", parágrafo 4

Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: Dar um salto quântico em termos 
da escolha dos passageiros e da flexibilidade 
da programação, obtendo simultaneamente 
uma redução para um quinto na taxa de 
acidentes. Novas tecnologias permitirão uma 
escolha mais ampla de configurações de 
aeronaves/motores, desde aeronaves de 
fuselagem larga até aeronaves de pequena 
dimensão, e maiores níveis de automatização 
em todos os elementos do sistema, incluindo 
a pilotagem. A incidência será também em 
melhorias no conforto e bem-estar dos 
passageiros e novos serviços e medidas de 
segurança activa e passiva com especial 
ênfase no elemento humano. A investigação 
incluirá a adaptação das operações 
aeroportuárias e de tráfego aéreo a diferentes 
tipos de aeronaves e o funcionamento 24 
horas por dia a níveis sonoros aceitáveis 
para a população.

Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: Dar um salto quântico em termos 
da escolha dos passageiros e da flexibilidade 
da programação, obtendo simultaneamente 
uma redução para um quinto na taxa de 
acidentes. Novas tecnologias permitirão uma 
escolha mais ampla de configurações de 
aeronaves/motores, desde aeronaves de 
fuselagem larga até aeronaves de menor
dimensão, e maiores níveis de automatização 
em todos os elementos do sistema, incluindo 
a pilotagem. A incidência será também em 
melhorias no conforto e bem-estar dos 
passageiros e novos serviços e medidas de 
segurança activa e passiva com especial 
ênfase no elemento humano. A investigação 
incluirá a adaptação das operações 
aeroportuárias e de tráfego aéreo a diferentes 
tipos de aeronaves e o funcionamento 24 
horas por dia a níveis sonoros aceitáveis 
para a população.

Or. xm

Justificação

Os tiltrotors aumentam a possibilidade de escolha dos cidadãos permitindo ligações 
“city-center to city-center” bem como ligações regionais onde não existirem infra-estruturas 
terrestres ou aeroportuárias adequadas.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 392
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Aeronáutica e transporte aéreo", parágrafo 4

Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: Dar um salto quântico em termos 
da escolha dos passageiros e da flexibilidade 
da programação, obtendo simultaneamente 
uma redução para um quinto na taxa de 
acidentes. Novas tecnologias permitirão uma 
escolha mais ampla de configurações de 
aeronaves/motores, desde aeronaves de 

Garantia da satisfação e segurança dos 
clientes: Dar um salto quântico em termos 
da escolha dos passageiros e da flexibilidade 
da programação, obtendo simultaneamente 
uma redução para um quinto na taxa de 
acidentes. Novas tecnologias permitirão uma 
escolha mais ampla de configurações de 
aeronaves/motores, desde aeronaves de 
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fuselagem larga até aeronaves de pequena 
dimensão, e maiores níveis de automatização 
em todos os elementos do sistema, incluindo 
a pilotagem. A incidência será também em 
melhorias no conforto e bem-estar dos 
passageiros e novos serviços e medidas de 
segurança activa e passiva com especial 
ênfase no elemento humano. A investigação 
incluirá a adaptação das operações 
aeroportuárias e de tráfego aéreo a diferentes 
tipos de aeronaves e o funcionamento 24 
horas por dia a níveis sonoros aceitáveis 
para a população.

fuselagem larga até aeronaves de pequena 
dimensão, e maiores níveis de automatização 
em todos os elementos do sistema, incluindo 
a pilotagem. A incidência será também em 
melhorias no conforto e das condições de 
saúde dos passageiros, por exemplo, 
através de melhores condições em termos 
de espaço no interior das cabinas das 
aeronaves, e bem-estar dos passageiros e 
novos serviços e medidas de segurança 
activa e passiva com especial ênfase no 
elemento humano. A investigação incluirá a 
adaptação das operações aeroportuárias e de 
tráfego aéreo a diferentes tipos de aeronaves 
e o funcionamento 24 horas por dia a níveis 
sonoros aceitáveis para a população.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento contínuo da mobilidade na sociedade, num mundo também cada vez mais 
globalizado, e as mutações demográficas darão origem não só ao aumento do número de 
voos, como também da duração dos mesmos. Um maior controlo e eficiência das condições 
de espaço no interior das cabinas dos aviões, por exemplo, através da possibilidade de se 
proceder a uma regulação individual do espaço, proporcionará um progresso decisivo à 
aviação.

Esta alteração substitui a alteração 932 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 393
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Aeronáutica e transporte aéreo", parágrafo 7

Ser pioneiros do transporte aéreo do futuro: 
Explorar tecnologias mais radicais, 
ambientalmente eficientes e inovadoras que 
possam facilitar a mudança radical 
necessária para o transporte aéreo na 
segunda metade deste século e mais além. 
A investigação incidirá em aspectos como 
novos conceitos de propulsão e de 
sustentação, novas ideias para o espaço 
interior das aeronaves, novos conceitos de 

Ser pioneiros do transporte aéreo do futuro: 
Explorar tecnologias mais radicais, 
ambientalmente eficientes e inovadoras que 
possam facilitar a mudança radical 
necessária para o transporte aéreo na 
próxima década. A investigação incidirá em 
aspectos como novos conceitos de propulsão 
e de sustentação, novas ideias para o espaço 
interior das aeronaves, novos conceitos de 
aeroportos, novos métodos de orientação e 
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aeroportos, novos métodos de orientação e 
controlo das aeronaves, conceitos 
alternativos para a operação de sistemas de 
transporte aéreo e sua integração com outros 
modos de transporte.

controlo das aeronaves, conceitos 
alternativos para a operação de sistemas de 
transporte aéreo e sua integração com outros 
modos de transporte.

Or. en

Justificação

Falar da segunda metade deste século e mais além poderá atirar os projectos para o campo 
do irrealizável. Falar da próxima década é mais realista.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 394
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 1

Ecologização dos transportes de superfície:
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à 
infra-estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim de 
vida e intervenções no mar em caso de 
acidente.

Ecologização dos transportes de superfície:
Desenvolver metodologias para o cálculo 
dos encargos ambientais e sociais externos.
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à 
infra-estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim de 
vida e intervenções no mar em caso de 
acidente.

Or. en
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Justificação

A decisão relativa à nova Directiva "Eurovinheta 2" abrange o objectivo de desenvolver 
metodologias para o cálculo dos encargos ambientais e sociais externos. 

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 395
Anexo I, Temas, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Transportes de superfície 

(ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo), parágrafo 1

Ecologização dos transportes de superfície:
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à 
infra-estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim de 
vida e intervenções no mar em caso de 
acidente.

Ecologização dos transportes de superfície:
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes, 
mais eficácia em termos de custos e mais 
eficientes em termos energéticos (por 
exemplo, soluções híbridas) e promoverá a 
utilização de combustíveis alternativos, 
incluindo o hidrogénio e as pilhas de 
combustível e comboios com motores 
híbridos alternativos. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à 
infra-estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, diagnóstico, 
reparação, inspecção, desmantelamento, 
eliminação, reciclagem, estratégias de fim 
de vida e intervenções no mar em caso de 
acidente.

Or. es

Justificação

Nova alteração, que substitui a antiga 143, onde se desenvolvem alguns dos aspectos ali 
expostos.
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Alteração apresentada por Andres Tarand

Alteração 396
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 1

Ecologização dos transportes de superfície:
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à 
infra-estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim de 
vida e intervenções no mar em caso de 
acidente. 

Ecologização dos transportes de superfície:
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e a redução do impacto ambiental sobre os 
transportes, incluindo as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à 
infra-estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim de 
vida e intervenções no mar em caso de 
acidente. 

Or. en

Justificação

A decisão relativa à nova Directiva "Eurovinheta" 2 abrange o objectivo de desenvolver 
metodologias para o cálculo dos encargos ambientais e sociais externos. 

Esta alteração substitui a alteração 943 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo e 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 397
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 1
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Ecologização dos transportes de superfície:
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à 
infra-estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção,
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim de 
vida e intervenções no mar em caso de 
acidente. 

Ecologização dos transportes de superfície:
Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a redução da poluição (ar, água e solo) 
e do impacto ambiental, como as alterações 
climáticas, a saúde, a biodiversidade e o 
ruído. A investigação permitirá sistemas de 
propulsão/transmissão menos poluentes e 
mais eficientes em termos energéticos e 
promoverá a utilização de combustíveis 
alternativos, incluindo o hidrogénio e as 
pilhas de combustível, no intuito de criar 
meios de transporte sem emissões de 
dióxido de carbono. As actividades 
abrangerão as tecnologias relativas à 
infra-estrutura, veículos, embarcações e 
componentes, incluindo a optimização geral 
do sistema. A investigação sobre 
desenvolvimentos específicos dos 
transportes incluirá o fabrico, construção, 
operações, manutenção, reparação, 
inspecção, reciclagem, estratégias de fim de 
vida e intervenções no mar em caso de 
acidente. 

Or. en

Justificação

É difícil precisar o conceito de motores "limpos e eficientes". A alteração visa clarificar o 
texto a este respeito. Por outro lado, o objectivo fundamental de desenvolver novos 
combustíveis para os transportes de superfície deve ser o de alcançar soluções de meios de 
transporte sem emissões de dióxido de carbono.

Esta alteração substitui a alteração 943 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 398
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 2

Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte: Desenvolvimento e 
demonstração de transportes de passageiros 
e mercadorias sem descontinuidades e 

Incentivo à deslocação modal e 
descongestionamento dos corredores de 
transporte: Desenvolvimento e 
demonstração de transportes de passageiros 
e mercadorias sem descontinuidades e 
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porta-a-porta, bem como tecnologias para 
assegurar uma intermodalidade efectiva, 
nomeadamente no contexto da 
competitividade do transporte ferroviário. 
Tal inclui actividades que visem a 
interoperabilidade e optimização operacional 
de redes, sistemas e serviços de transporte 
locais, regionais, nacionais e europeus e a 
sua integração intermodal. As actividades 
visarão uma utilização optimizada da 
infra-estrutura, incluindo terminais e redes 
especializadas, melhor gestão do 
transporte, do tráfego e da informação, 
melhor logística no transporte de 
mercadorias e intermodalidade no 
transporte de passageiros. Serão 
desenvolvidos sistemas inteligentes, novos 
conceitos e tecnologias para 
veículos/embarcações, incluindo as 
operações de carga e descarga. Os 
conhecimentos desenvolvidos para fins de 
adopção de políticas incluirão a 
determinação e imputação do preço das 
infra-estruturas, avaliação de medidas 
relativas à política de transportes da UE e à 
política e projectos de redes transeuropeias.

porta-a-porta, bem como tecnologias para 
assegurar uma intermodalidade efectiva, 
nomeadamente no contexto da 
competitividade do transporte ferroviário. 
Tal inclui actividades que visem a 
interoperabilidade e optimização operacional 
de redes, sistemas e serviços de transporte 
locais, regionais, nacionais e europeus e a 
sua integração intermodal e a obtenção de 
uma maior experiência com o Sistema 
Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário
e o desenvolvimento do mesmo.

Or. en

Justificação

O ERTMS é importante no âmbito das RTE-T. Há que desenvolver novas investigações sobre 
a normalização, a estabilização e as novas experiências.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 399
Anexo I, Temas, Transportes (incluindo a aeronáutica), Actividades, Transportes de superfície 

(ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo), parágrafo 3

Garantia de mobilidade urbana sustentável: 
Concentrar a atenção na mobilidade de 
passageiros e mercadorias através de 
investigação sobre a “próxima geração de 
veículos” e na sua aceitação pelo mercado, 
reunindo todos os elementos de um 
transporte rodoviário não poluente, eficiente 

Garantia de mobilidade urbana sustentável
para todos os cidadãos, incluindo as 
pessoas com deficiência: Concentrar a 
atenção na mobilidade de passageiros e 
mercadorias através de investigação sobre a 
“próxima geração de veículos” e na sua 
aceitação pelo mercado, reunindo todos os 
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do ponto de vista energético, seguro e 
inteligente. A investigação sobre novos 
conceitos de mobilidade, sistemas 
inovadores de gestão organizacional e 
mobilidade e transportes públicos de alta 
qualidade terá como objectivo garantir o 
acesso de todos e níveis elevados de 
integração intermodal. Serão desenvolvidas 
e testadas estratégias inovadoras para 
transportes urbanos não poluentes. Será 
prestada especial atenção a modos de 
transporte não poluentes, à gestão da 
procura, à racionalização do transporte 
privado e a estratégias, serviços e 
infra-estruturas de informação e 
comunicação. As ferramentas de apoio ao 
desenvolvimento e execução de políticas 
incluirão o planeamento dos transportes e da 
utilização dos solos.

elementos de um transporte rodoviário não 
poluente, eficiente do ponto de vista 
energético, seguro e inteligente. A 
investigação sobre novos conceitos de 
transporte e mobilidade, sistemas 
inovadores de gestão organizacional e 
mobilidade e transportes públicos de alta 
qualidade terá como objectivo garantir o 
acesso de todos e níveis elevados de 
integração intermodal. Serão desenvolvidas 
e testadas estratégias inovadoras para 
transportes urbanos não poluentes. Será 
prestada especial atenção a modos de 
transporte não poluentes, à gestão da 
procura, à racionalização do transporte 
privado e a estratégias, serviços e 
infra-estruturas de informação e 
comunicação. As ferramentas e modelos de 
apoio ao desenvolvimento e execução de 
políticas incluirão o planeamento dos 
transportes e da utilização dos solos.

Or. es

Justificação

Ampliação da antiga alteração 144.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 400
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 4

Melhoria da segurança intrínseca e 
extrínseca: Desenvolver tecnologias e 
sistemas inteligentes para a protecção de 
pessoas vulneráveis, como condutores, 
motociclistas, passageiros, tripulações e 
peões. Serão desenvolvidos sistemas de 
engenharia e metodologias de análise de 
risco avançados para a concepção de 
veículos, embarcações e infra-estruturas. A 
ênfase será colocada em abordagens 
integradoras que liguem elementos 
humanos, integridade estrutural, segurança 
preventiva, passiva e activa, salvamento e 

Melhoria da segurança intrínseca e 
extrínseca: Desenvolver tecnologias e 
sistemas inteligentes para a protecção de 
pessoas vulneráveis, como condutores, 
motociclistas, passageiros, tripulações e 
peões. Serão desenvolvidos sistemas de 
engenharia e metodologias de análise de 
risco avançados para a concepção de 
veículos, embarcações e infra-estruturas. A 
ênfase será colocada em abordagens 
integradoras que liguem elementos 
humanos, integridade estrutural, segurança 
preventiva, passiva e activa, salvamento e 
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gestão de crises. As questões de segurança 
intrínseca serão consideradas como uma 
componente inerente de todo o sistema de 
transportes, abrangendo as infra-estruturas, 
mercadorias e contentores, utilizadores e 
operadores de transportes, veículos e 
embarcações e medidas a níveis político e 
legislativo, incluindo ferramentas de apoio à 
decisão e de validação, sendo as questões de 
segurança extrínseca tratadas sempre que 
constituam um requisito inerente ao sistema 
de transportes.

gestão de crises. As questões de segurança 
intrínseca serão consideradas como uma 
componente inerente de todo o sistema de 
transportes, abrangendo as infra-estruturas 
on ou off-shore, mercadorias (incluindo 
GNL) e contentores, utilizadores e 
operadores de transportes, veículos e 
embarcações e medidas a níveis político e 
legislativo, incluindo ferramentas de apoio à 
decisão e de validação, sendo as questões de 
segurança extrínseca tratadas sempre que 
constituam um requisito inerente ao sistema 
de transportes.

Or. en

Justificação

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management : The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly. LNG is indeed the right answer to diversify 
the European external sources of natural gas and to have access to further resources. 
Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the development of the 
spot gas market. As consequences, Europe will have : 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts : 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management : it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 401
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Transportes de superfície (ferroviário, rodoviário, fluvial e marítimo)", parágrafo 5

Reforço da competitividade: Aumentar a 
competitividade das indústrias de 

Reforço da competitividade: Aumentar a 
competitividade das indústrias de 
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transportes, garantindo serviços de 
transporte sustentáveis, eficientes e a preços 
acessíveis e criando novas competências e 
oportunidades de emprego através da 
investigação e do progresso. As tecnologias 
para processos industriais avançados 
incluirão concepção, fabrico, montagem, 
construção e manutenção e terão como 
objectivo reduzir os custos do ciclo de vida e 
o tempo necessário para o desenvolvimento. 
A ênfase será colocada em conceitos de 
produtos inovadores e em melhores serviços 
de transporte que assegurem uma maior 
satisfação do cliente. Será desenvolvida uma 
nova organização da produção, incluindo os 
sistemas de gestão e distribuição da cadeia 
de aprovisionamento.

transportes, garantindo serviços de 
transporte sustentáveis, eficientes e a preços 
acessíveis e criando novas competências e 
oportunidades de emprego através da 
investigação e do progresso. As tecnologias 
para processos industriais avançados 
incluirão concepção, fabrico, montagem, 
construção e manutenção e terão como 
objectivo reduzir os custos do ciclo de vida e 
o tempo necessário para o desenvolvimento. 
A ênfase será colocada em conceitos de 
produtos e de sistemas inovadores e em 
melhores serviços de transporte que 
assegurem uma maior satisfação do cliente. 
Será desenvolvida uma nova organização da 
produção, incluindo os sistemas de gestão e 
distribuição da cadeia de aprovisionamento.

Or. en

Justificação

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts : a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures : energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank … 
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities : oil & gas operators, oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.



AM\619004PT.doc 63/93 PE 374.414v01-00

PT

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta e Vittorio Prodi

Alteração 402
Anexo 1, Temas, "Transportes (incluindo a aeronáutica)", título "Actividades", subtítulo 

"Apoio ao sistema global europeu de navegação por satélite (Galileo)", parágrafo 3

Disponibilização das ferramentas e criação 
do ambiente adequado: Assegurar a 
utilização segura de serviços, principalmente 
através de certificação em domínios de 
aplicação essenciais; preparar e confirmar a 
adequação de serviços a novas políticas e 
legislação, incluindo a sua implementação; 
tratar os serviços públicos regulamentados 
de acordo com a política de acesso 
aprovada; desenvolver dados e sistemas 
digitais essenciais em matéria de topologia,
cartografia e geodesia para utilização em 
aplicações de navegação; tratar das 
necessidades e requisitos da segurança 
intrínseca e extrínseca.

Disponibilização das ferramentas e criação 
do ambiente adequado: Assegurar a 
utilização segura de serviços, principalmente 
através de certificação em domínios de 
aplicação essenciais; preparar e confirmar a 
adequação de serviços a novas políticas e 
legislação, incluindo a sua implementação; 
tratar os serviços públicos regulamentados 
de acordo com a política de acesso
aprovada; desenvolver dados e sistemas 
digitais essenciais em matéria de topologia, 
cartografia e geodesia para utilização em 
aplicações de navegação; tratar das 
necessidades e requisitos da segurança 
intrínseca e extrínseca. No sector da 
segurança, e a fim de maximizar a 
interacção com os sistemas GMES, serão 
incentivados estudos e demonstrações de 
viabilidade, no intuito de se lograr obter 
compatibilidade e convergência em todas as 
etapas entre os Programas GMES e 
Galileo, como parte de um "sistema de 
sistemas" GMES.

Or. en

Justificação

Embora GMES e Galileo sejam absolutamente diferentes quanto ao seu âmbito e estrutura, 
ambos convergem para os utilizadores finais no sentido de reforçar a capacidade dos 
cidadãos para confiar no seu dia-a-dia numa vasta gama de instrumentos bem como a 
capacidade das empresas e das autoridades locais para darem plena realização à 
subsidiariedade através de instrumentos tecnológicos e de sistemas de comunicações 
omnipresentes e sem descontinuidades.

Especialmente durante o período antecedendo o desenvolvimento pelo GMES da sua própria 
constelação de satélite - em acréscimo às constelações nacionais de tipo Cosmo -, os dois 
programas deverão ser considerados em vários sentidos como complementares.
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Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 403
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Objectivo"

Permitir uma compreensão aprofundada e 
partilhada de desafios socioeconómicos 
complexos e interrelacionados com que a 
Europa se vê confrontada, como o 
crescimento, o emprego e a competitividade, 
a coesão social e a sustentabilidade, a 
qualidade de vida, a educação, questões 
culturais e interdependência global, em 
especial com vista a proporcionar uma 
melhor base de conhecimentos para as 
políticas nos domínios em causa.

Permitir uma compreensão aprofundada e 
partilhada de desafios socioeconómicos 
complexos e interrelacionados com que a 
Europa se vê confrontada, como o 
crescimento, o emprego de elevada 
qualidade, o envelhecimento da sociedade 
e a competitividade, a coesão social e a 
sustentabilidade, a qualidade de vida, a 
educação, a paz, questões culturais e 
interdependência global, em especial com 
vista a proporcionar uma melhor base de 
conhecimentos para as políticas nos 
domínios em causa.

Or. en

Justificação

O envelhecimento da sociedade é um dos principais desafios para o futuro.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 404
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do conhecimento", 
parágrafo 1, parte introdutória

O objectivo é desenvolver e integrar a 
investigação sobre questões que afectem o 
crescimento, o emprego e a competitividade, 
a fim de proporcionar uma compreensão 
melhorada e integrada dessas questões para 
o desenvolvimento contínuo da sociedade do 
conhecimento. Estes trabalhos servirão as 
políticas e apoiarão os progressos na 
realização destes objectivos. A investigação 
integrará os seguintes aspectos da questão:

O objectivo é desenvolver e integrar a 
investigação sobre questões que afectem o 
crescimento, a estabilidade socioeconómica,
o emprego e a competitividade, a coesão 
tecnológica e o desenvolvimento da 
sociedade da informação, a fim de 
proporcionar uma compreensão melhorada e 
integrada dessas questões para o 
desenvolvimento contínuo da sociedade do 
conhecimento. Estes trabalhos servirão as 
políticas e apoiarão os progressos na 
realização destes objectivos. A investigação 
integrará os seguintes aspectos da questão:
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Or. en

Justificação

Há que ter em conta os problemas que afectam a estabilidade socioeconómica, bem como a 
integração da investigação não só no ensino formal, como também no ensino não 
regulamentado.

Esta alteração substitui a alteração 981 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 405
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do conhecimento", 
parágrafo 1, travessão 1

– Evolução do papel dos conhecimentos em 
toda a economia, incluindo o papel de 
diferentes tipos de conhecimentos e 
competências, da educação e aprendizagem 
ao longo da vida e de investimentos 
incorpóreos.

– Evolução do papel dos conhecimentos em 
toda a economia, incluindo o papel de 
diferentes tipos de conhecimentos e 
competências, da educação (incluindo o 
ensino não regulamentado) e da
aprendizagem ao longo da vida e de 
investimentos incorpóreos.

Or. de

Justificação

Há que ter em conta os problemas que afectam a estabilidade socioeconómica, bem como a 
integração da investigação não só no ensino formal, como também no ensino não 
regulamentado.

Esta alteração substitui uma parte da alteração 981 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek 
relativo ao Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Reino Paasilinna

Alteração 406
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do conhecimento", 
parágrafo 1, travessão 1
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– Evolução do papel dos conhecimentos em 
toda a economia, incluindo o papel de 
diferentes tipos de conhecimentos e 
competências, da educação e aprendizagem 
ao longo da vida e de investimentos 
incorpóreos.

– Evolução do papel dos conhecimentos em 
toda a economia, incluindo o papel de 
diferentes tipos de conhecimentos e 
competências, da criatividade, dos factores 
culturais, dos valores, da educação e 
aprendizagem ao longo da vida e de 
investimentos incorpóreos; papel do 
conhecimento e dos bens imateriais na 
produção de riqueza económica, social e 
cultural e para o bem-estar social e 
ambiental.

Or. en

Justificação

A criatividade, os factores culturais e os valores revestem-se de uma grande importância na 
Europa e, a nível global, para a competitividade europeia. Por conseguinte, é conveniente 
que sejam tidos em conta. 

Deve ser conferido um papel ao conhecimento a fim de se realizar os objectivos de Lisboa, 
nomeadamente a criação de uma economia baseada no conhecimento, garantindo a 
competitividade e o crescimento na Europa. Esta medida contribuirá igualmente para a 
promoção do bem-estar ambiental, social e cultural.

Esta alteração substitui a alteração 985 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 407
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do conhecimento", 
parágrafo 1, travessão 1

– Evolução do papel dos conhecimentos em 
toda a economia, incluindo o papel de 
diferentes tipos de conhecimentos e 
competências, da educação e aprendizagem 
ao longo da vida e de investimentos 
incorpóreos.

– Evolução do papel dos conhecimentos em 
toda a economia, incluindo o papel de 
diferentes tipos de conhecimentos e 
competências, do espírito empresarial, da 
educação e aprendizagem ao longo da vida e 
de investimentos incorpóreos.

Or. en
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Justificação

A investigação sobre as condições sociais e institucionais favoráveis a um espírito 
empresarial bem sucedido reveste-se de importância crucial para a competitividade global 
da Europa e a promoção da agenda de Lisboa.

Esta alteração substitui a alteração 982 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 408
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do conhecimento", 
parágrafo 1, travessão 2

– Estruturas económicas, questões relativas a 
alterações estruturais e produtividade, 
incluindo o papel do sector dos serviços, das 
finanças, da demografia, da procura e de 
processos de mudança a longo prazo.

– Estruturas económicas, questões relativas a 
alterações estruturais e produtividade, 
incluindo a reestruturação das empresas 
europeias, a criação de indústrias 
europeias preeminentes, o papel do sector 
dos serviços, das finanças, da demografia, da 
procura e de processos de mudança a longo 
prazo.

Or. en

Justificação

Um dos principais assuntos do debate público na UE na actualidade é a tendência estrutural 
para a reestruturação, fusão e aquisições entre empresas, a par da questão política e 
económica da criação de indústrias europeias preeminentes em diferentes sectores.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 409
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do conhecimento", 
parágrafo 1, travessão 3

– Questões institucionais e políticas, 
incluindo a política macroeconómica, 
mercados de trabalho, contextos 
institucionais e coerência e coordenação de 
políticas. 

– Questões institucionais e políticas, 
incluindo a política macroeconómica, 
mercados de trabalho, sistemas de 
segurança social, contextos institucionais e 
coerência e coordenação de políticas. 
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Or. en

Justificação

A pressão exercida pelo envelhecimento da população sobre os sistemas de segurança social 
europeus e a necessária adaptação destes sistemas constitui um dos pontos-chave que 
afectam a competitividade europeia. A aquisição de conhecimentos suficientes nesta matéria 
constitui um instrumento para preservar o modo de vida europeu.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Alyn Smith

Alteração 410
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do conhecimento", 
parágrafo 1, travessão 3

– Questões institucionais e políticas, 
incluindo a política macroeconómica, 
mercados de trabalho, contextos 
institucionais e coerência e coordenação de 
políticas.

– Questões institucionais e políticas, 
incluindo a política macroeconómica, 
mercados de trabalho, contextos 
institucionais nacionais e regionais e 
coerência e coordenação de políticas.

Or. en

Justificação

Muitas das questões relacionadas com o crescimento económico são tratadas a nível regional 
e local. Por conseguinte, são necessárias actividades de investigação sobre estas questões 
não só no âmbito das instituições nacionais mas também no contexto institucional regional.

Esta alteração substitui a alteração 984 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 411
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Crescimento, emprego e competitividade na sociedade do conhecimento", 
parágrafo 1, travessão 3

– Questões institucionais e políticas, 
incluindo a política macroeconómica, 
mercados de trabalho, contextos 
institucionais e coerência e coordenação de 

– Questões institucionais e políticas, 
incluindo a política macroeconómica, 
mercados de trabalho, contextos 
institucionais e o papel em transformação 
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políticas. que desempenha a especialização científica 
na política e na opinião pública, e coerência 
e coordenação de políticas. 

Or. en

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 980 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 412
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Principais tendências na sociedade e suas implicações", parágrafo 1, travessão 1 bis 
(novo)

– Investigação urbana: obter uma melhor 
compreensão das interacções temáticas 
(ambiente, transportes, mutações sociais, 
económicas, demográficas, etc.) e espaciais 
(urbanas, regionais) na cidade e criar (1) 
mecanismos de ordenamento inovadores 
para dar resposta aos problemas de forma 
integrada e sustentável, bem como (2) dos 
processos de governação inovadores a fim 
de reforçar a participação dos cidadãos e a 
cooperação entre o sector público e 
privado, compreender melhor o papel das 
cidades europeias num contexto global 
(competitividade urbana) e ajudar as 
colectividades locais a reforçarem a coesão 
social e a luta contra a exclusão nas 
cidades em que as desigualdades 
aumentam apesar do desenvolvimento 
económico.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não prevê qualquer investigação específica no domínio do 
desenvolvimento urbano, apesar da maioria dos cidadãos europeus viver em cidades. Esta 
alteração visa reintroduzir este tipo de investigação sobre a dimensão urbana. Tendo em 
conta os distúrbios registados nos subúrbios franceses no ano passado, é necessário integrar 
este tipo de investigação no programa-quadro.
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Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 413
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Principais tendências na sociedade e suas implicações", parágrafo 1, travessão 2

– Alterações nos aspectos relativos aos 
estilos de vida, família, trabalho, consumo, 
saúde e qualidade de vida, incluindo 
questões relativas à infância, juventude e 
deficiências.

– Alterações nos aspectos relativos aos 
estilos de vida, família, trabalho, 
nomeadamente em matéria de igualdade de 
oportunidades e não discriminação no local 
de trabalho, consumo, saúde e qualidade de 
vida, incluindo questões relativas à infância, 
crianças altamente dotadas em termos 
cognitivos, juventude e deficiências.

Or. en

Justificação

Part 1 : Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and 
companies

Part 2 : In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Alteração apresentada por Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Alteração 414
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Principais tendências na sociedade e suas implicações", parágrafo 1, travessão 3 bis 
(novo)

– a governação urbana, o desenvolvimento 
de instrumentos, abordagens e formações 
inovadoras para uma cooperação mais 
eficaz entre as diversas esferas 
governativas e entre os actores dos sectores 
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público e privado no desenvolvimento de 
processos de planeamento para as cidades e 
as áreas urbanas; disparidades apesar do 
desenvolvimento económico. 

Or. en

Justificação

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 415
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Principais tendências na sociedade e suas implicações", parágrafo 1, travessão 3 ter 
(novo)

– Aspectos jurídicos e éticos das decisões 
adoptadas no domínio da medicina e das 
biotecnologias.

Or. en

Justificação

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 416
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 
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subtítulo "Principais tendências na sociedade e suas implicações", parágrafo 1, travessão 3 
quater e 3 quinquies (novos)

- Competitividade urbana: papel das 
cidades europeias num contexto global, 
políticas locais tendentes a reforçar a 
coesão.
- Investigação urbana: incidência sobre as 
interacções temáticas (ambiente, 
transportes, mutações sociais, económicas, 
demográficas, etc.) e espaciais na cidade a 
fim de desenvolver processos de 
governação sustentáveis e integrados.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não prevê qualquer investigação específica no domínio do 
desenvolvimento urbano, apesar da maioria dos cidadãos europeus viver em cidades. Esta 
alteração visa reintroduzir este tipo de investigação sobre a dimensão urbana. Tendo em 
conta os distúrbios registados nos subúrbios franceses no ano passado, é necessário integrar 
este tipo de investigação no programa-quadro.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 417
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Principais tendências na sociedade e suas implicações", parágrafo 1, travessão 3 
sexies (novo)

- Estudos de impacto da cultura, do legado 
cultural, das indústrias criativas e culturais 
no desenvolvimento socioeconómico e no 
mercado de emprego.

Or. en

Justificação

O contributo prestado pelo ambiente cultural constitui um factor importante, próprio da 
Europa, cujo valor acrescentado deve ser estudado em profundidade. 

Esta alteração substitui a alteração 1009 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.
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Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 418
Anexo 1, Temas, "Ciências socioeconómicas e ciências humanas", título "Actividades", 

subtítulo "Actividades prospectivas", parágrafo 1, travessão 1

– Prospectiva socioeconómica vasta sobre 
um número limitado de desafios e 
oportunidades fundamentais para a UE, 
explorando questões como o futuro e 
implicações do envelhecimento, migração, 
globalização dos conhecimentos, evolução 
da criminalidade e riscos importantes; 

– Prospectiva socioeconómica vasta sobre 
um número limitado de desafios e 
oportunidades fundamentais para a UE, 
explorando questões como o futuro e 
implicações do envelhecimento, migração, 
globalização e a difusão dos conhecimentos, 
evolução da criminalidade e riscos 
importantes; 

Or. en

Justificação

A globalização dos conhecimentos torna essencial compreender os mecanismos de difusão 
dos mesmos.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 419
Anexo I, Temas, Ciências socioeconómicas e ciências humanas, Actividades, Actividades 

prospectivas,  parágrafo 1, travessão 4 bis (novo)

- Humanidades: A linguagem, sua 
estrutura e aprendizagem. Historia, história 
da arte, geografia e ciências da terra, 
história do território. A filosofia, historia 
da cultura e das religiões. 
Património cultural em relação com as 
artes visuais, as artes e ofícios tradicionais, 
arquitectura e cidades.

Or. es

Justificação

É necessário um conhecimento integral das bases do acervo comum.
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Alteração apresentada por Jan Christian Ehler

Alteração 420
Anexo I, Temas, Segurança e espaço, título

9. Segurança e espaço 9. Segurança 

Or. de

Justificação

Apesar das ligações entre Segurança e Espaço, os dois temas devem ser tratados como duas 
prioridades bem definidas.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 421
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Objectivo", parágrafo 1

Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a criação de capacidades centradas nas 
aplicações civis necessárias para garantir a 
segurança dos cidadãos contra ameaças 
como o terrorismo e a criminalidade, bem 
como contra o impacto e consequências de 
incidentes não intencionais, como 
catástrofes naturais ou acidentes industriais, 
para garantir uma utilização óptima e 
concertada das tecnologias disponíveis e em 
evolução em benefício da segurança 
europeia, no respeito dos direitos humanos 
fundamentais, e para promover a cooperação 
entre fornecedores e utilizadores de soluções 
para fins de segurança, através de 
actividades simultaneamente destinadas a 
reforçar a base tecnológica da indústria 
europeia de segurança e a sua 
competitividade. 

Desenvolver tecnologias e conhecimentos 
para a criação de capacidades centradas nas 
aplicações civis necessárias para garantir a 
segurança dos cidadãos contra ameaças 
como o terrorismo e a criminalidade, bem 
como contra o impacto e consequências de 
incidentes não intencionais, como 
catástrofes naturais ou acidentes industriais, 
para garantir uma utilização óptima e 
concertada das tecnologias disponíveis e em 
evolução em benefício da segurança 
europeia, no respeito dos direitos humanos 
fundamentais e da esfera privada; para 
reconhecer os limites do papel da 
tecnologia na luta contra o terrorismo, a 
criminalidade e no que diz respeito a outros 
aspectos de segurança, para garantir uma 
despesa equilibrada na investigação das 
principais causas destes fenómenos e das 
suas possíveis soluções; para garantir que 
as prioridades nesta área sejam definidas 
em função do interesse público e não de 
interesses comerciais, sujeitando todas as 
despesas neste sector a um controlo 
rigoroso levado a cabo por órgãos 
responsáveis em que a indústria não tenha 
uma representação preponderante; e para 
promover a cooperação entre fornecedores e 
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utilizadores de soluções visando a resolução 
pacífica de conflitos; através de actividades 
simultaneamente destinadas a reforçar a base 
tecnológica da indústria europeia de 
segurança e a sua competitividade.

Or. en

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 422
Anexo I, Temas, Segurança e espaço, título 

9.1 Segurança Suprimido

Or. de

Justificação

Apesar das ligações entre Segurança e Espaço, os dois temas devem ser tratados como duas 
prioridades bem definidas.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 423
Anexo I, Temas, "Segurança e espaço", "Segurança" , "Abordagem", parágrafo 2

As actividades a nível comunitário incidirão 
em quatro áreas de missões de segurança, 
identificadas em resposta a desafios 
específicos de elevada importância política e 
de valor acrescentado europeu no que se 
refere a ameaças e a potenciais incidentes de 
segurança, e em três áreas de interesse 
transversal. Cada uma destas áreas abrange 
seis fases com duração e intensidade 
variáveis. Estas seis fases são: identificação 
(ligada ao incidente), prevenção (ligada à 
ameaça), protecção (ligada ao objectivo), 
preparação (ligada à operação), resposta 
(ligada à crise) e reparação (ligada às 
consequências) e descrevem os esforços a 
realizar em cada fase. As primeiras quatro 
fases referem-se aos esforços envidados para 
evitar um incidente e atenuar os seus 
potenciais impactos negativos e as duas 

As actividades a nível comunitário incidirão 
em quatro áreas de missões de segurança, 
identificadas em resposta a desafios 
específicos de elevada importância política e 
de valor acrescentado europeu no que se 
refere a ameaças e a potenciais incidentes de 
segurança, e em três áreas de interesse 
transversal.  Devem ser garantidos
requisitos de confidencialidade específicos, 
embora sem restringir desnecessariamente 
a transparência dos resultados da 
investigação. Para o efeito devem ser 
identificadas as áreas que permitem 
actualmente a transparência dos resultados 
da investigação. Cada uma destas áreas 
abrange seis fases com duração e intensidade 
variáveis. Estas seis fases são: identificação 
(ligada ao incidente), prevenção (ligada à 
ameaça), protecção (ligada ao objectivo), 
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últimas referem-se aos esforços para lidar 
com o incidente e as suas consequências a 
mais longo prazo.

preparação (ligada à operação), resposta 
(ligada à crise) e reparação (ligada às 
consequências) e descrevem os esforços a 
realizar em cada fase. As primeiras quatro 
fases referem-se aos esforços envidados para 
evitar um incidente e atenuar os seus 
potenciais impactos negativos e as duas 
últimas referem-se aos esforços para lidar 
com o incidente e as suas consequências a 
mais longo prazo.

Or. de

Justificação

No seu projecto de proposta sobre o programa de cooperação a Comissão afirma: "A fim de 
reforçar a difusão e utilização dos resultados da investigação, será apoiada em todas as 
áreas a difusão de conhecimentos e a transferência de resultados (…)". Numa nota de rodapé 
figura o seguinte comentário "Em alguns casos, poderão ser aplicáveis determinadas 
restrições à investigação sobre segurança, de acordo com as regras de participação e 
difusão". Esta alteração procura tomar em consideração os requisitos específicos da 
investigação sobre segurança. Ao adoptar esta alteração, o Parlamento Europeu estaria a 
reiterar a posição que já formulou.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 424
Anexo I, Temas, "Segurança e espaço", "Segurança" , "Abordagem", parágrafo 6

É fortemente incentivada a participação das 
pequenas e empresas médias (PME) nestas 
actividades, bem como de autoridades e 
organizações responsáveis pela segurança 
dos cidadãos. A agenda de investigação a 
mais longo prazo elaborada pelo Conselho 
Consultivo Europeu de Investigação sobre 
Segurança (CCEIS) apoiará a definição do 
conteúdo e estrutura da investigação no 
âmbito deste tema.

É fortemente incentivada a participação das 
pequenas e empresas médias (PME) – sendo 
que, para a definição de PME na área da 
investigação sobre segurança, terá de 
proceder-se a uma adaptação dos números 
relativos ao pessoal e ao volume de 
negócios e/ou, em alternativa, classificar-se 
as empresas como PME se existir unidade 
de propriedade, responsabilidade, gestão, 
risco e participação responsável na 
direcção da empresa – nestas actividades, 
bem como de autoridades e organizações 
responsáveis pela segurança dos cidadãos. A 
agenda de investigação a mais longo prazo 
elaborada pelo Conselho Consultivo 
Europeu de Investigação sobre Segurança 
(CCEIS) apoiará a definição do conteúdo e 
estrutura da investigação no âmbito deste 
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tema.

Or. de

Justificação

Enquanto em muitos sectores a economia é estruturada de modo a que as PME – na acepção 
da definição comunitária – são a força motriz para a inovação e competitividade, a área da 
segurança é uma excepção. Nesta área, empresas cujas actividades – em parte em 
consequência da não realização completa do mercado interno e da concorrência restrita –
frequentemente não se limitam unicamente ao campo de investigação sobre segurança e 
assim não seriam elegíveis à luz da definição comunitária de PME, são indispensáveis à 
inovação. A estrutura do sector deve ser tida em conta. 

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz e Caroline Lucas, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Alteração 425
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Segurança", subtítulo "Actividades", parágrafo 

1

• Protecção contra o terrorismo e a 
criminalidade: As actividades 
concentrar-se-ão nos aspectos de ameaça de 
incidentes potenciais, como infractores, 
equipamentos e recursos utilizados por estes 
ou como mecanismos de ataque. É 
necessária uma série de capacidades para 
fazer face a esta área de missão, muitas das 
quais estão primariamente relacionadas com 
as fases "identificação", "prevenção", 
"preparação" e "resposta". O objectivo é não 
só evitar um incidente como também atenuar 
as suas consequências potenciais. Para fins 
de constituição das capacidades necessárias, 
a ênfase será colocada em questões como: 
consciência (por exemplo, recolha, 
compilação, exploração e partilha de 
informações e alerta) da ameaça (por 
exemplo, química, biológica, radiológica e 
nuclear), detecção (por exemplo, substâncias 
perigosas, indivíduos ou grupos perigosos, 
comportamento suspeito), identificação (por 
exemplo, de pessoas, tipo e quantidade de 
substâncias), prevenção (por exemplo, 
controlo do acesso e movimentos, no que diz 
respeito a recursos financeiros, controlo de 

• Protecção contra o terrorismo e a 
criminalidade: As actividades 
concentrar-se-ão nos aspectos de ameaça de 
incidentes potenciais, como infractores, 
equipamentos e recursos utilizados por estes 
ou como mecanismos de ataque. É 
necessária uma série de capacidades para 
fazer face a esta área de missão, muitas das 
quais estão primariamente relacionadas com 
as fases "identificação", "prevenção", 
"preparação" e "resposta". O objectivo é não 
só evitar um incidente como também atenuar 
as suas consequências potenciais. Para fins 
de constituição das capacidades necessárias, 
a ênfase será colocada em questões como: 
consciência (por exemplo, recolha, 
compilação, exploração e partilha de 
informações e alerta) da ameaça (por 
exemplo, química, biológica, radiológica e 
nuclear), detecção (por exemplo, substâncias 
perigosas, indivíduos ou grupos perigosos, 
comportamento suspeito), identificação (por 
exemplo, de pessoas, tipo e quantidade de 
substâncias), prevenção (por exemplo, 
controlo do acesso e movimentos, no que diz 
respeito a recursos financeiros, controlo de 
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estruturas financeiras), preparação (por 
exemplo, avaliação dos riscos, controlo de 
agentes biológicos e químicos libertados 
deliberadamente, avaliação dos níveis de 
reservas estratégicas, como recursos 
humanos, competências, equipamentos, 
consumíveis, relativamente a eventos em 
larga escala, etc.), neutralização e contenção 
dos efeitos de ataques terroristas e da 
criminalidade, tratamento de dados para fins 
policiais.

estruturas financeiras), preparação (por 
exemplo, avaliação dos riscos, controlo de 
agentes biológicos e químicos libertados 
deliberadamente, avaliação dos níveis de 
reservas estratégicas, como recursos 
humanos, competências, equipamentos, 
consumíveis, relativamente a eventos em 
larga escala, etc.), neutralização e contenção 
dos efeitos de ataques terroristas e da 
criminalidade, tratamento de dados para fins 
policiais, estudos sobre a paz e actividades 
de investigação sobre a prevenção e a 
resolução de conflitos por meios pacíficos.

Or. en

Justificação

O programa-quadro deve ter igualmente por objectivo apoiar as políticas da UE.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 426
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Segurança", subtítulo "Actividades", parágrafo 

3

• Segurança das fronteiras: As actividades 
incidirão em dois tipos de questões: questões 
de segurança relacionadas com o acesso 
(organizado ou imprevisto) em que as 
fronteiras da UE são consideradas como o 
perímetro exterior para a protecção do 
território da UE (fronteiras verdes e azuis), 
bem como com os nós de acesso às 
fronteiras como elemento da infra-estrutura 
(de transportes) e, por conseguinte, alvos 
potenciais de ameaças à segurança. É 
necessária uma série de capacidades para 
fazer face a esta área de missão, muitas das 
quais estão primariamente relacionadas com 
as fases "identificação", "prevenção" e 
"protecção". O objectivo é não só evitar um 
incidente como também atenuar as suas 
consequências potenciais. Para fins de 
constituição das capacidades necessárias, a 
ênfase será colocada em questões como: 
maior eficácia e eficiência de todos os 

• Segurança das fronteiras: As actividades 
incidirão em dois tipos de questões: questões 
de segurança relacionadas com o acesso 
(organizado ou imprevisto) em que as 
fronteiras da UE são consideradas como o 
perímetro exterior para a protecção do 
território da UE (fronteiras verdes e azuis), 
bem como com os nós de acesso às 
fronteiras como elemento da infra-estrutura 
(de transportes) e, por conseguinte, alvos 
potenciais de ameaças à segurança. É 
necessária uma série de capacidades para 
fazer face a esta área de missão, muitas das 
quais estão primariamente relacionadas com 
as fases "identificação", "prevenção" e 
"protecção". O objectivo é não só evitar um 
incidente como também atenuar as suas 
consequências potenciais. Para fins de 
constituição das capacidades necessárias, a 
ênfase será colocada em questões como: 
maior eficácia e eficiência de todos os 
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sistemas, equipamentos, ferramentas e 
processos relevantes para a segurança 
utilizados nos nós de acesso às fronteiras 
(por exemplo, identificação de pessoas que 
utilizam os acessos, detecção não invasiva 
de pessoas e mercadorias, rastreamento de 
substâncias, amostragem, reconhecimento 
espacial, incluindo a captação e análise de 
dados, etc.); melhoria da segurança das 
fronteiras terrestres e costeiras da Europa 
(por exemplo, através da detecção não 
invasiva e subaquática de veículos, 
rastreamento de veículos, reconhecimento 
espacial, incluindo captação e análise de 
dados, vigilância, operações à distância, etc.) 
e avaliação e gestão dos fluxos de migração 
(ilegal).

sistemas, equipamentos, ferramentas e 
processos relevantes para a segurança 
utilizados nos nós de acesso às fronteiras 
(por exemplo, identificação de pessoas que 
utilizam os acessos, detecção não invasiva 
de pessoas e mercadorias, rastreamento de 
substâncias, amostragem, reconhecimento 
espacial, incluindo a captação e análise de 
dados, etc.); melhoria da segurança das 
fronteiras terrestres e costeiras da Europa 
(por exemplo, através da detecção não 
invasiva e subaquática de veículos e 
embarcações, rastreamento de veículos e 
embarcações, reconhecimento espacial, 
incluindo captação e análise de dados, 
vigilância, sistemas de alerta contra a 
violação das fronteiras terrestres, águas 
territoriais e do espaço aéreo, operações à 
distância, etc.) e avaliação e gestão dos 
fluxos de migração (ilegal).

Or. en

Justificação

Para se estabelecer as fronteiras da UE enquanto perímetro exterior para a protecção do seu 
território, a UE necessita de segurança I&D para detectar todas as possíveis formas de 
violação das suas fronteiras, a fim de constituir uma capacidade operacional de alerta em 
tempo real das autoridades públicas e da sociedade civil.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Alteração 427
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Abordagem", parágrafo 6 

bis (novo)

Avaliar e monitorizar os compromissos 
internacionais envolvendo a Europa fora 
das fronteiras europeias.

Or. en

Justificação

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 



PE 374.414v01-00 80/93 AM\619004PT.doc

PT

commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 428
Anexo I, Temas, "Segurança e espaço", "Espaço" , "Actividades", citação 1, travessão 1, 

parágrafo 1

O objectivo é desenvolver sistemas 
adequados de monitorização e alerta precoce 
por satélite como fontes de dados únicas e 
disponíveis a nível global, bem como 
consolidar e incentivar a evolução da sua 
utilização operacional. Este programa dará 
igualmente apoio ao desenvolvimento dos 
serviços operacionais GMES, que permitem 
aos decisores uma melhor antecipação ou 
atenuação de situações de crise e de questões 
relacionadas com a gestão do ambiente e da 
segurança. As actividades de investigação 
deveriam contribuir principalmente para 
uma utilização optimizada dos dados GMES 
recolhidos por fontes espaciais e para a 
integração desses dados com dados de outros 
sistemas de observação, com vista à 
formação de produtos complexos concebidos 
para fornecer informações e serviços 
personalizados a utilizadores finais através 
de uma eficiente integração dos dados e 
gestão da informação. As actividades de 
investigação deveriam também contribuir 
para melhorar as técnicas de monitorização e 
tecnologias de instrumentação associadas, 
para desenvolver, quando necessário, novos 
sistemas de base espacial ou para melhorar a 
interoperabilidade de sistemas existentes, 
bem como permitir a sua utilização em 
serviços (pré-)operacionais que satisfaçam 
tipos específicos de procura.

O objectivo é desenvolver sistemas 
adequados de monitorização e alerta 
precoce, incluindo os de segurança dos 
cidadãos, por satélite como fontes de dados 
únicas e disponíveis a nível global, bem 
como consolidar e incentivar a evolução da 
sua utilização operacional. Este programa 
dará igualmente apoio ao desenvolvimento 
dos serviços operacionais GMES, que 
permitem aos decisores uma melhor 
antecipação ou atenuação de situações de 
crise e de questões relacionadas com a 
gestão do ambiente, segurança e a gestão de 
catástrofes naturais. As actividades de 
investigação deveriam contribuir 
principalmente para uma utilização 
optimizada dos dados GMES recolhidos por 
fontes espaciais e para a integração desses 
dados com dados de outros sistemas de 
observação, com vista à formação de 
produtos complexos concebidos para 
fornecer informações e serviços 
personalizados a utilizadores finais através 
de uma eficiente integração dos dados e 
gestão da informação. Outras tecnologias 
via satélite (por exemplo, comunicação, 
navegação) serão integradas, se forem 
necessárias, no desenvolvimento dos 
serviços GMES. As actividades de 
investigação deveriam também contribuir 
para melhorar as técnicas de monitorização e 
tecnologias de instrumentação associadas, 
para desenvolver, quando necessário, novos 
sistemas de base espacial ou para melhorar a 
interoperabilidade de sistemas existentes, 
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bem como permitir a sua utilização em 
serviços (pré-)operacionais que satisfaçam 
tipos específicos de procura.

Or. es

Justificação

Ampliação da antiga alteração 171.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 429
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Actividades", ponto 1, 

travessão 1, parágrafo 1

O objectivo é desenvolver sistemas 
adequados de monitorização e alerta precoce 
por satélite como fontes de dados únicas e 
disponíveis a nível global, bem como 
consolidar e incentivar a evolução da sua 
utilização operacional. Este programa dará 
igualmente apoio ao desenvolvimento dos 
serviços operacionais GMES, que permitem 
aos decisores uma melhor antecipação ou 
atenuação de situações de crise e de questões 
relacionadas com a gestão do ambiente e da 
segurança. As actividades de investigação 
deveriam contribuir principalmente para 
uma utilização optimizada dos dados GMES 
recolhidos por fontes espaciais e para a 
integração desses dados com dados de outros 
sistemas de observação, com vista à 
formação de produtos complexos concebidos 
para fornecer informações e serviços 
personalizados a utilizadores finais através 
de uma eficiente integração dos dados e 
gestão da informação. As actividades de 
investigação deveriam também contribuir 
para melhorar as técnicas de monitorização e 
tecnologias de instrumentação associadas, 
para desenvolver, quando necessário, novos 
sistemas de base espacial ou para melhorar a 
interoperabilidade de sistemas existentes, 
bem como permitir a sua utilização em 
serviços (pré-)operacionais que satisfaçam 
tipos específicos de procura.

O objectivo é desenvolver sistemas 
adequados de monitorização e alerta precoce 
por satélite como fontes de dados únicas e 
disponíveis a nível global, bem como 
consolidar e incentivar a evolução da sua 
utilização operacional. Este programa dará 
igualmente apoio ao desenvolvimento dos 
serviços operacionais GMES, que permitem 
aos decisores uma melhor antecipação ou 
atenuação de situações de crise e de questões 
relacionadas com a gestão do ambiente e da 
segurança. As actividades de investigação 
deveriam contribuir principalmente para 
uma utilização optimizada dos dados GMES 
recolhidos por fontes espaciais e para a 
integração desses dados com dados de outros 
sistemas de observação, com vista à 
formação de produtos complexos concebidos 
para fornecer informações e serviços 
personalizados a utilizadores finais através 
de uma eficiente integração dos dados e 
gestão da informação. As actividades de 
investigação deveriam também contribuir 
para melhorar as técnicas de monitorização e 
tecnologias de instrumentação associadas, 
para desenvolver, quando necessário, novos 
sistemas de base espacial ou para melhorar a 
interoperabilidade de sistemas existentes, 
bem como permitir a sua utilização em 
serviços (pré-)operacionais que satisfaçam 
tipos específicos de procura. As actividades 
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de investigação deveriam apoiar o 
desenvolvimento de sistemas espaciais e in 
situ (nomeadamente terrestres e aéreos) 
sustentáveis para fins de vigilância 
terrestre e gestão de crises, acompanhados 
de técnicas de imagiologia de alta definição 
para zonas de grande importância, 
incluindo as zonas sensíveis, urbanas ou 
em rápida evolução; para fins de prevenção 
e gestão de riscos e de todos os tipos de 
situações de emergência, reforçando a 
convergência com os sistemas não 
espaciais.

Or. en

Justificação

Esta alteração sublinha a importância da monitorização in situ relacionada com a gestão do 
ambiente e da segurança e a necessidade de diversos serviços que exigem uma alta resolução 
(cartografia urbana, por exemplo), que a imagiologia por satélite não permite obter. Salienta 
igualmente a importância da componente “monitorização” do GMES.

Esta alteração substitui as alterações 1048 e 1049 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek 
relativo ao Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto 
Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Alteração 430
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Actividades", ponto 1, 

travessão 2, parágrafo 1 bis (novo)

Face à crescente dimensão global das 
carências e dos requisitos em matéria de 
segurança do GMES e ao seu presente 
alicerçamento em dados susceptíveis de 
depender de sistemas extra-europeus, terão 
de ser previstos estudos e projectos de 
demonstração de viabilidade adicionais 
numa dimensão geopolítica global que 
incluam a segurança e as iniciativas 
internacionais orientadas para o ambiente 
em que a UE e a ESA têm participado 
desde 2003. Acordos internacionais 
similares obtidos nas soluções quanto ao 
posicionamento e ao calendário 
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respeitantes a Galileo, GPS e GLONASS 
constituem antecedentes encorajadores 
neste domínio.

Or. en

Justificação

A necessidade de uma iniciativa internacional do tipo GEO (Grupo de Observação da Terra) 
para a segurança e o espaço constituiu um elemento central do relatório SPASEC, que 
contou pela primeira vez com a participação empenhada de civis e militares. Esta iniciativa 
constituirá um terreno ideal para explorar os problemas de segurança emergentes e para 
lhes dar solução antes que se manifestem a nível político. Deste modo, poderiam 
eventualmente ser evitados os confrontos que opuseram no passado Galileo e GPS.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 431
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Actividades", ponto 1, 

travessão 3

O objectivo é apoiar aplicações e serviços de 
comunicações por satélite inovadores, 
integrados e sem descontinuidades em redes 
globais de comunicações electrónicas, para 
os cidadãos e empresas em sectores de 
aplicações abrangendo a protecção civil, a 
segurança, o governo electrónico, 
radiodifusão digital, a telemedicina, o 
ensino à distância, a busca e salvamento, o 
turismo e actividades de lazer, a navegação 
pessoal, a gestão de frotas, a agricultura e a 
silvicultura. A ênfase da investigação será 
colocada no desenvolvimento de novas 
aplicações e na realização de missões de 
demonstração e de sistemas pré-operacionais 
nos casos em que as comunicações por 
satélite constituam uma resposta eficiente a 
essas necessidades.

Or. en

Justificação

Os serviços de comunicações por satélite podem contribuir de forma considerável para a 
transição da Europa para o digital até 2012 como um dos meios alternativos de radiodifusão, 
a par da TV por cabo e das linhas ADSL. Podem por conseguinte prestar um importante 
contributo para reduzir a fractura digital entre países e regiões europeias, em particular no 
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que diz respeito à TV e à radiodifusão digital nas zonas montanhosas ou insulares.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz

Alteração 432
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Actividades", ponto 2, 

travessão 1 bis (novo)

- Desenvolvimento de tecnologias que 
permitam reduzir o impacto ambiental dos 
serviços espaciais.

Or. en

Justificação

A intensificação da política espacial coloca a questão da poluição do espaço: os resíduos em 
suspensão, já consideráveis, provocaram já alguns acidentes. É necessária investigação 
sobre a maneira de neutralizar os objectos lançados no espaço. Por outro lado, os 
transportes espaciais consomem uma enorme quantidade de energia.

Alteração apresentada por David Hammerstein Mintz, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 433
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Actividades", ponto 3, 

travessão 1, parágrafo 1

Em geral, o objectivo é apoiar uma maior 
competitividade do sector europeu de 
tecnologias espaciais no seu conjunto. 

Em geral, o objectivo é apoiar uma maior 
competitividade e sustentabilidade do 
sector europeu de tecnologias espaciais no 
seu conjunto. 

Or. en

Justificação

A intensificação da política espacial suscita a questão quanto à sua sustentabilidade e ao seu 
impacto ambiental.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 434
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Actividades", ponto 3, 

travessão 1, parágrafo 2
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As actividades de investigação podem 
especialmente contribuir para as tecnologias 
do transporte espacial através de: avaliação 
das necessidades a longo prazo, contribuição 
para os estudos de sistemas que tenham em 
conta as necessidades dos utilizadores finais 
e contribuição para a investigação 
tecnológica a montante destinada à próxima 
geração de lançadores.

As actividades de investigação podem 
especialmente contribuir para as tecnologias 
do transporte espacial através de: avaliação 
das necessidades a longo prazo, contribuição 
para os estudos de sistemas que tenham em 
conta as necessidades dos utilizadores finais 
e contribuição para a investigação 
tecnológica a montante destinada à próxima 
geração de lançadores. As actividades de 
investigação poderiam igualmente apoiar o 
desenvolvimento de tecnologias de serviço 
em órbita para reduzir os custos dos 
sistemas com base no espaço, através do 
incremento do alcance operacional, da 
disponibilização e manutenção dos 
recursos espaciais, assim como do tempo de 
resposta para aquisição dos dados 
necessários pelos recursos espaciais.

Or. en

Justificação

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

Esta alteração substitui a alteração 1054 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek relativo ao 
Programa do 7º Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 435
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Actividades", ponto 3, 

travessão 1, parágrafo 2 bis (novo)

As actividades de investigação poderiam 
igualmente contribuir para o 
desenvolvimento de tecnologias de serviço 
em órbita, a fim de reduzir o custo dos bens 
espaciais, aumentar a dotação operacional, 
melhorar a disponibilidade e a capacidade 
de manutenção dos bens espaciais, bem 
como o tempo de resposta para a aquisição 
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dos dados necessários pelos bens espaciais.

Or. en

Justificação

O programa espacial europeu, elaborado e executado em estreita cooperação com a Agência 
Espacial Europeia, obteve um grande sucesso. Este êxito criou a necessidade de definir as 
prioridades da política espacial e de desenvolver missões espaciais rentáveis, sem 
comprometer a capacidade da Europa de assegurar as suas operações espaciais. Para o 
efeito, o desenvolvimento de infra-estruturas de serviço em órbita será indispensável, por 
reduzir os custos, optimizar a utilização dos bens espaciais e permitir uma melhor exploração 
dos dados espaciais.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Alteração 436
Anexo 1, Temas, "Segurança e espaço", título "Espaço", subtítulo "Resposta a necessidades 

emergentes e a necessidades políticas imprevistas"

A investigação sobre necessidades 
emergentes permitirá soluções inovadoras 
para progressos tecnológicos no domínio do 
espaço e possíveis adaptações e aplicações 
noutros domínios (por exemplo, gestão dos 
recursos, processos biológicos e novos 
materiais). A investigação para resposta a 
necessidades políticas imprevistas pode 
abranger tópicos como a disponibilização de 
soluções de base espacial de apoio a países 
em desenvolvimento, o desenvolvimento de 
novas ferramentas e métodos de observação 
do espaço relacionados com políticas 
comunitárias relevantes e contribuições para 
a inclusão social. 

A investigação sobre necessidades 
emergentes permitirá soluções inovadoras 
para progressos tecnológicos no domínio do 
espaço e possíveis adaptações e aplicações 
noutros domínios (por exemplo, gestão dos 
recursos, processos biológicos e novos 
materiais). A investigação para resposta a 
necessidades políticas imprevistas pode 
abranger tópicos como a disponibilização de 
soluções de base espacial de apoio a países 
em desenvolvimento, o desenvolvimento de 
novas ferramentas e métodos de observação 
do espaço relacionados com políticas 
comunitárias relevantes e contribuições para 
a inclusão social. Será dispensada uma 
atenção especial às actividades de 
investigação visando melhorar a 
componente espacial dos sistemas de 
monitorização direccionados para 
infraestruturais vitais, tais como: redes de 
telecomunicações, transportes terrestres e 
marítimos, infraestruturais energéticas, 
assim como a implantação de redes 
europeias, sobretudo fora das fronteiras da 
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Europa.

Or. en

Justificação

A investigação vocacionada para a segurança das infraestruturas vitais está longe de ser 
satisfatória, num momento em que essas infra-estruturas estão sobrecarregadas a nível 
global. As decisões estratégicas que afectam por exemplo o abastecimento energético 
europeu, por exemplo, são tomadas com cada vez maior frequência depois de se ter na 
máxima conta possível as necessidades e os requisitos de segurança. Torna-se por 
conseguinte urgente intensificar a investigação neste domínio, em particular no que diz 
respeito à componente espacial.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 437
Anexo I, Temas, "Segurança e espaço", "Espaço" , "Actividades, título 9 bis (novo)

9 bis. Espaço

Or. de

Justificação

Apesar das ligações entre Segurança e Espaço, os dois temas devem ser tratados como duas 
prioridades bem definidas.

Alteração apresentada por Jan Christian Ehler e Angelika Niebler

Alteração 438
Anexo I, Temas, "Segurança e espaço", título 9.2

9.2. Espaço 10. Espaço

Or. de

Justificação

Apesar das ligações entre Segurança e Espaço, os dois temas devem ser tratados como duas 
prioridades bem definidas.
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Alteração apresentada por Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Alteração 439
Anexo II, Quadro

Texto da Comissão

Saúde 8 317
Alimentação, agricultura e biotecnologias 2 455
Tecnologias da informação e das 
comunicações

12 670

Nanociências, nanotecnologias, materiais e 
novas tecnologias de produção

4 832

Energia 2 931
Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas)

2 535

Transportes (incluindo a aeronáutica) 5 940
Ciências socioeconómicas e ciências 
humanas

792

Segurança e espaço 3 960
TOTAL* 44 432

Alterações do Parlamento

Saúde 8 317
Alimentação, agricultura e biotecnologias 2 455
Tecnologias da informação e das 
comunicações

11 670

Nanociências, nanotecnologias, materiais e 
novas tecnologias de produção

4 832

Energia 3 931
Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas)

2 535

Transportes (incluindo a aeronáutica) 5 940
Ciências socioeconómicas e ciências 
humanas

792

Segurança e espaço 3 960
TOTAL 44 432

Or. en

Justificação

O orçamento para as TIC parece ser demasiado elevado. A proposta visa deslocar uma parte 
das verbas orçamentadas para o sector da energia. A verba objecto dessa deslocação poderia 
destinar-se a projectos comuns de investigação (centros de investigação) ocupando-se dos 
sistemas TIC para a integração de energia descentralizada e das fontes renováveis de 
energia nas redes de distribuição (por exemplo, gestão activa das redes).
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Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 440
Anexo II, quadro

Texto da Comissão

Saúde 8 317
Alimentação, agricultura e biotecnologias 2 455
Tecnologias da informação e das 
comunicações

12 670

Nanociências, nanotecnologias, materiais e 
novas tecnologias de produção

4 832

Energia 2 931
Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas)

2 535

Transportes (incluindo a aeronáutica) 5 940
Ciências socioeconómicas e ciências 
humanas

792

Segurança e espaço 3 960
TOTAL* 44 432

Alterações do Parlamento

Saúde 9 067
Alimentação, agricultura e biotecnologias 2 455
Tecnologias da informação e das 
comunicações

10 720

Nanociências, nanotecnologias, materiais e 
novas tecnologias de produção

4 832

Energia 3 431
Ambiente (incluindo as alterações 
climáticas)

3 035

Transportes (incluindo a aeronáutica) 5 940
Ciências socioeconómicas e ciências
humanas

992

Segurança e espaço 3 960
TOTAL 44 432

Or. es

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 441
Anexo III, título "Iniciativas tecnológicas conjuntas", parágrafo 1
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As áreas de investigação de um primeiro 
grupo de iniciativas tecnológicas conjuntas 
são identificadas a seguir, com base nos 
critérios expostos no anexo I. Estas 
iniciativas tecnológicas conjuntas visam 
desafios muito diversos. Em consequência, 
as estruturas devem ser definidas caso a 
caso, de modo a contemplarem as 
características específicas da área de 
investigação em causa. Em cada caso, será 
identificada uma estrutura específica para a 
implementação da agenda de investigação da 
iniciativa tecnológica conjunta, tal como 
acordada, para fins de reunião dos 
investimentos públicos e privados 
necessários e para a coordenação dos 
esforços europeus. A Comissão atribuirá um 
montante para a implementação da agenda 
de investigação com base numa proposta 
separada (por exemplo, com base no artigo 
171º do Tratado). Outras iniciativas 
tecnológicas conjuntas poderão ser 
identificadas em função dos critérios 
descritos no anexo I e ser propostas durante 
a execução do 7º programa-quadro.

As áreas de investigação de um primeiro 
grupo de iniciativas tecnológicas conjuntas 
são identificadas a seguir, com base nos 
critérios expostos no anexo I. Estas 
iniciativas tecnológicas conjuntas visam 
desafios muito diversos. Em consequência, 
as estruturas devem ser definidas caso a 
caso, de modo a contemplarem as 
características específicas da área de 
investigação em causa. Em cada caso, será 
identificada uma estrutura específica para a 
implementação da agenda de investigação da 
iniciativa tecnológica conjunta, tal como
acordada, para fins de reunião dos 
investimentos públicos e privados 
necessários e para a coordenação dos 
esforços europeus. A Comissão atribuirá um 
montante para a implementação da agenda 
de investigação com base numa proposta 
separada (por exemplo, com base no artigo 
171º do Tratado). Outras iniciativas 
tecnológicas conjuntas, designadamente 
nas áreas da produção de energia com 
emissões quase nulas, energias renováveis 
e construção, poderão ser identificadas em 
função dos critérios descritos no anexo I e
ser propostas durante a execução do 7º 
programa-quadro.

Or. en

Justificação

Estas áreas são essenciais e são detentoras de um enorme potencial, pelo que deveriam ser 
mencionadas no texto da decisão tal como referido na exposição de motivos do COM.

Referindo especificamente o sector da construção, assinale-se que ele tem demonstrado deter 
um enorme potencial ao contribuir para reduzir o consumo de energia, aumentar a 
qualidade, reduzir os custos, melhorar a segurança e a saúde para o ser humano, assim como 
ao contribuir para a competitividade da economia europeia.

Alteração apresentada por Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Alteração 442
Anexo III, título "Iniciativas tecnológicas conjuntas", subtítulo 5, parágrafo 1
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A Europa deve permanecer na vanguarda de 
tecnologias-chave se pretende dispor de 
indústrias de aeronáutica e transporte aéreo 
sustentáveis, inovadoras e competitivas no 
futuro. Na sua qualidade de indústria com 
utilização intensiva de IDT, a actual 
competitividade das empresas europeias de 
aeronáutica e transporte aéreo nos mercados 
mundiais tem sido construída, ao longo de 
muitas décadas, com base em significativos 
investimentos privados em investigação 
(normalmente 13-15% do volume de 
negócios). Tendo em conta as 
especificidades do sector, novos avanços 
dependem frequentemente de uma 
cooperação eficaz entre os sectores público e 
privado. 

A Europa deve permanecer na vanguarda de 
tecnologias-chave se pretende dispor de 
indústrias de aeronáutica e transporte aéreo 
sustentáveis, inovadoras e competitivas no 
futuro. Em particular, o desenvolvimento de 
tecnologias "verdes" é a chave para 
garantir a competitividade do sector no seu 
conjunto (nomeadamente aeronaves com 
rotores e aeronaves regionais). Na sua 
qualidade de indústria com utilização 
intensiva de IDT, a actual competitividade 
das empresas europeias de aeronáutica e 
transporte aéreo nos mercados mundiais tem 
sido construída, ao longo de muitas décadas, 
com base em significativos investimentos 
privados em investigação (normalmente 
13-15% do volume de negócios). Tendo em 
conta as especificidades do sector, novos 
avanços dependem frequentemente de uma 
cooperação eficaz entre os sectores público e 
privado. 

Or. en

Justificação

A ecologização do transporte aéreo representa uma prioridade tecnológica fundamental para 
o sector dos transportes aéreos no seu conjunto (o que inclui também as aeronaves com 
rotores e as aeronaves regionais).

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 443
Anexo III, título "Iniciativas tecnológicas conjuntas", subtítulo 5, parágrafo 1

A Europa deve permanecer na vanguarda de 
tecnologias-chave se pretende dispor de 
indústrias de aeronáutica e transporte aéreo 
sustentáveis, inovadoras e competitivas no 
futuro. Na sua qualidade de indústria com 
utilização intensiva de IDT, a actual 
competitividade das empresas europeias de 
aeronáutica e transporte aéreo nos mercados 
mundiais tem sido construída, ao longo de 
muitas décadas, com base em significativos 
investimentos privados em investigação 
(normalmente 13-15% do volume de 
negócios). Tendo em conta as 
especificidades do sector, novos avanços 
dependem frequentemente de uma 

A Europa deve permanecer na vanguarda de 
tecnologias-chave se pretende dispor de 
indústrias de aeronáutica e transporte aéreo 
sustentáveis, inovadoras e competitivas no 
futuro. Na verdade, existem certos sectores, 
como o transporte aéreo regional, em que a 
Europa necessita de reconquistar a sua 
competitividade através de soluções 
inovadoras do ponto de vista tecnológico, a 
par de outros, em que a pressão exercida 
pela competitividade está a aumentar. Na 
sua qualidade de indústria com utilização 
intensiva de IDT, a actual competitividade 
das empresas europeias de aeronáutica e 
transporte aéreo nos mercados mundiais tem 
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cooperação eficaz entre os sectores público e 
privado. 

sido construída, ao longo de muitas décadas, 
com base em significativos investimentos 
privados em investigação (normalmente 
13-15% do volume de negócios). Tendo em 
conta as especificidades do sector, novos 
avanços dependem frequentemente de uma 
cooperação eficaz entre os sectores público e 
privado. 

Or. en

Justificação

Nos anos 90 a Europa saiu praticamente do transporte regional. Ora o transporte regional é 
um sector em crescimento que carece de um salto de qualidade em temos de tecnologia. O 
transporte regional é uma temática que permitirá a participação nos temas de investigação 
aeronáutica dos países menos desenvolvidos neste campo. O interesse comum europeu é pois 
evidente.

Alteração apresentada por Umberto Guidoni

Alteração 444
Anexo III, título "Iniciativas tecnológicas conjuntas", subtítulo 5, parágrafo 3

No domínio da aeronáutica e do transporte 
aéreo, seriam abordadas diferentes áreas, 
como aeronaves ecológicas e 
economicamente eficientes ("aeronave 
ecológica") e gestão do tráfego aéreo em 
apoio à política de Céu Único Europeu e da 
iniciativa SESAME. 

No domínio da aeronáutica e do transporte 
aéreo, seriam abordadas diferentes áreas, 
como sistema de transporte aéreo 
ecológico e economicamente eficiente 
("sistema de transporte aéreo ecológico")
e gestão do tráfego aéreo em apoio à política 
de Céu Único Europeu e da iniciativa 
SESAME. 

Or. en

Justificação

Falar de “aeronaves” é redutor. Neste momento a indústria prefere falar de “sistemas de 
transporte aéreo”.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 445
Anexo III, título "Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos",  parágrafo 4

Esta subvenção será concedida anualmente. 
O montante anual será estabelecido nos 
programas de trabalho, tomando em 
consideração o relatório de actividades anual 
e as previsões que o BEI apresentará à 

O montante global da subvenção para o 
conjunto do período será proposto ex-ante 
bem como os montantes anuais 
previsionais. Esta subvenção será concedida 
anualmente e o seu montante poderá ser 
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Comunidade. revisto nos programas de trabalho, tomando 
em consideração o relatório de actividades 
anual e as previsões que o BEI apresentará à 
Comunidade.

Or. fr

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 446
Anexo III, título "Mecanismo de Financiamento da Partilha de Riscos",  parágrafo 5, 

travessão 2

A elegibilidade de grandes acções europeias 
de IDT. A regra geral é que as iniciativas 
tecnológicas conjuntas e grandes projectos 
em colaboração financiados pela 
Comunidade ao abrigo das actividades e 
temas contributores do presente programa 
específico serão automaticamente elegíveis. 
Outros grandes projectos europeus em 
colaboração, como o EUREKA, poderiam 
igualmente ser considerados. De acordo com 
as regras adoptadas nos termos do artigo 
167° do Tratado, a convenção de subvenção 
estabelecerá também as modalidades 
processuais e garantirá à Comunidade a 
possibilidade de vetar, em determinadas 
circunstâncias, a utilização da subvenção 
para a provisão de um empréstimo proposto 
pelo BEI.

A elegibilidade de grandes acções europeias 
de IDT bem como dos projectos propostos 
pelas PME. A regra geral é que as 
iniciativas tecnológicas conjuntas e grandes 
projectos em colaboração financiados pela 
Comunidade ao abrigo das actividades e 
temas contributores do presente programa 
específico serão automaticamente elegíveis. 
Outros grandes projectos europeus em 
colaboração, como o EUREKA, poderiam 
igualmente ser considerados. A elegibilidade 
das PME deveria ser também precisada. De 
acordo com as regras adoptadas nos termos 
do artigo 167° do Tratado, a convenção de 
subvenção estabelecerá também as 
modalidades processuais e garantirá à 
Comunidade a possibilidade de vetar, em 
determinadas circunstâncias, a utilização da 
subvenção para a provisão de um 
empréstimo proposto pelo BEI.

Or. fr


