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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 5
Considerando 4

(4) O programa-quadro deve complementar 
as actividades realizadas nos 
Estados-Membros, bem como outras acções 
comunitárias necessárias para o esforço 
estratégico geral de implementação dos 
objectivos da agenda de Lisboa, 
especialmente em paralelo com as acções 
relativas aos Fundos Estruturais, agricultura, 
ensino, formação, competitividade e 
inovação, indústria, saúde, protecção do 
consumidor, emprego, energia, transportes e 
ambiente.

(4) O programa-quadro deve complementar 
as actividades realizadas nos 
Estados-Membros e pelos Estados-Membros 
através da sua participação nas 
organizações de investigação de âmbito 
intergovernamental, bem como outras 
acções comunitárias necessárias para o 
esforço estratégico geral de implementação 
dos objectivos da agenda de Lisboa, 
especialmente em paralelo com as acções 
relativas aos Fundos Estruturais, agricultura, 
ensino, formação, competitividade e 
inovação, indústria, saúde, protecção do 
consumidor, emprego, energia, transportes e 
ambiente.
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Or. en

Justificação

É indispensável que se faça menção às actividades de investigação de carácter 
intergovernamental, de molde a garantir a coerência com a proposta do 7° PQ e as restantes 
propostas específicas de programas. As actividades de investigação conduzidas pelos 
Estados-Membros através da sua participação nas organizações intergovernamentais 
significam o reforço da investigação europeia a nível mundial.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 6
Artigo 2, nº 1, alínea f)

(f) Actividades horizontais de cooperação 
internacional,

(f) Desenvolvimento coerente de políticas 
de investigação,
(f bis) Actividades de cooperação 
internacional,

Or. es

Justificação

Realçar o apoio à investigação transnacional a nível europeu.

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

Alteração 7
Artigo 4, nº 1

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

1. Todas as actividades de investigação 
desenvolvidas no âmbito do programa 
específico serão realizadas no respeito dos 
princípios éticos fundamentais. Os projectos
de investigação sobre embriões e células 
estaminais embrionárias não serão objecto 
de financiamento, uma vez que se 
encontram proibidos em diversos 
Estados-Membros devido a considerações 
relacionadas com os Direitos Humanos e a 
preceitos de ordem constitucional.

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

Alteração 8
Artigo 4, nº s 2 e 3

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

2. No caso dos projectos de investigação 
sensíveis do ponto de vista ético, os 
participantes deverão munir-se da 
aprovação ou de uma autorização das
Comissões de Ética existentes a nível 
nacional ou local, antes de darem início 
aos seus projectos. Além disso, a Comissão 
procederá à análise sistemática dos 
projectos e manterá o Conselho e o 
Parlamento Europeu devidamente 
informados numa base anual. Em 
circunstâncias especiais, a avaliação ética
poderá ser levada a cabo durante o tempo 
de realização do projecto.

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;
- Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;
- Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, incluindo por meio de 
transferência de núcleos de células 
somáticas.
3. Não serão financiadas no âmbito do 
presente programa os seguintes trabalhos de 
investigação:

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

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

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;
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-- Actividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;
- Actividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, incluindo por meio da 
transferência de núcleos de células 
somáticas;
- Projectos de investigação que, directa ou 
indirectamente, conduzam à destruição de 
embriões humanos;
No campo da investigação de células 
estaminais embrionárias, recorrer-se-á à 
experiência do NIH, ficando o 
financiamento da investigação limitado a 
linhas relacionadas com as células 
estaminais embrionárias criadas até Agosto 
de 2001.

Or. en

(O 2º travessão do nº 3 é idêntico ao2º travessão do nº 2 da proposta da Comissão)

Justificação

A presente alteração foi apresentada com uma formulação idêntica à do Programa-Quadro. 
É, aliás, nesse contexto que a questão deveria ser resolvida, mas, em prol da coerência, é 
igualmente apresentada no âmbito de cada um dos programas específicos.

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

Alteração 9
Artigo 4, nº 2

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

2. Não serão financiados no âmbito do 
presente programa as seguintes áreas de 
investigação:

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

- Actividades de investigação destinadas à 
clonagem de embriões humanos;

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

alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;

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

- Actividade de investigação destinada à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação ou 
para fins de aquisição de células estaminais,
bem como qualquer actividade de 
investigação que recorra a células desses 
embriões.

- Actividade de investigação que destrua 
embriões humanos, ou que utilize células 
estaminais de embriões humanos.

Or. en

Justificação

A presente alteração foi apresentada com uma formulação idêntica à do Programa-Quadro. 
É, aliás, nesse contexto que a questão deveria ser resolvida, mas, em prol da coerência, é 
igualmente apresentada no âmbito de cada um dos programas específicos.

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

Alteração 10
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Não serão financiadas ao abrigo 
deste programa as seguintes actividades:
- projectos de investigação proibidos nos 
Estados-Membros devido a considerações 
relacionadas com os Direitos Humanos e 
com fundamentos de ordem constitucional,
- projectos de investigação que ponham em 
causa valores fundamentais da dignidade 
do ser humano;
- métodos de clonagem de embriões 
humanos;
- intervenções na linha germinal humana;
- utilização e criação de embriões e de 
células estaminais embrionárias para fins 
de investigação, dado que o ser humano é 
um fim em si mesmo e que o corpo 
humano, especialmente o da mulher, não 



PE 374.088v02-00 6/77 AM\619606PT.doc

PT

deve ser comercializado;
Não serão financiadas, nem directa nem 
indirectamente, investigações sobre 
fantasias.

Or. en

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

Alteração 11
Artigo 4, nº 3

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

3. Sempre que uma tecnologia possa 
levantar objecções do ponto de vista ético 
(por exemplo, a investigação em células 
estaminais embrionárias, os embriões 
excedentários provenientes de FIV, as 
questões suscitadas pela utilização de dados 
genéticos, quando não exista qualquer 
terapia), a UE dará prioridade aos 
projectos de investigação que apresentem 
uma alternativa às tecnologias eticamente 
controversas, como, por exemplo, a 
pesquisa com células estaminais adultas e 
células estaminais do cordão umbilical, o 
tratamento de problemas de fertilidade sem 
a criação de embriões supernumerários, ou
a experimentação genética no âmbito da 
terapia.

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

Or. en

Justificação

A presente alteração foi apresentada com uma formulação idêntica à do Programa-Quadro. 
É, aliás, nesse contexto que a questão deveria ser resolvida, mas, em prol da coerência, é 
igualmente apresentada no âmbito de cada um dos programas específicos.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 12
Artigo 4, nº 3, travessão 1 bis (novo)

- a investigação sobre embriões e células 
estaminais embrionárias que se encontram 
proibidos em diversos Estados-Membros 
com base em considerações fundamentais 
relacionadas com os Direitos Humanos e 
princípios de ordem constitucional;

Or. en

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

Alteração 13
Artigo 4, nº 3, travessão 2

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

- Projectos de investigação que
comprometam o princípio de 
subsidiariedade e os valores da dignidade 
humana e ameacem o princípio da não 
comercialização do corpo humano e, em 
particular, o da mulher.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 14
Artigo 5, nº 3

3. O anexo IV do presente programa 
específico estabelece uma iniciativa para a 
execução conjunta de programas de 
investigação nacionais, que seria objecto de 
uma decisão separada com base no artigo 
169° do Tratado.

3. O anexo IV do presente programa 
específico estabelece uma possível iniciativa 
para a execução conjunta de programas de 
investigação nacionais, que seria objecto de 
uma decisão separada com base no artigo 
169° do Tratado.

Or. es
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Justificação

A alteração justifica-se por ela mesma.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 15
Artigo 6, nº 2

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração as actividades de investigação 
relevantes realizadas pelos 
Estados-Membros, Estados associados e 
organizações europeias e internacionais. 
Este programa será actualizado sempre que 
necessário.

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração as actividades de investigação 
relevantes realizadas pelos 
Estados-Membros, Estados associados e 
organizações europeias e internacionais, 
bem como o valor acrescentado europeu 
obtido e o impacto sobre a competitividade 
industrial e a relevância para as outras 
políticas comunitárias. Este programa será 
actualizado sempre que necessário.

Or. es

Justificação

Num quadro de forte competitividade industrial, é necessário reconhecer o valor 
acrescentado europeu e a relevância das políticas comunitárias.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 16
Artigo 6, nº 2

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração as actividades de investigação 
relevantes realizadas pelos 
Estados-Membros, Estados associados e 
organizações europeias e internacionais. 
Este programa será actualizado sempre que 
necessário.

2. O programa de trabalho tomará em 
consideração as actividades de investigação 
relevantes realizadas pelos 
Estados-Membros, Estados associados e 
organizações europeias e internacionais, no 
intuito de reforçar as sinergias no âmbito 
de tais actividades. Este programa será 
actualizado sempre que necessário.

Or. en
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Justificação

Para se poder criar um EEI coerente que beneficie toda a Europa, o programa de trabalho 
deveria ter como objectivo o reforço das sinergias com as actividades de investigação já 
existentes, e não apenas tê-las em consideração.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 17
Artigo 6, nº 3

3. O programa de trabalho especificará os 
critérios em função dos quais as propostas 
de acções indirectas ao abrigo dos regimes 
de financiamento serão avaliadas e os 
projectos seleccionados. Os critérios serão a 
excelência, o impacto e a execução e, neste 
âmbito, poderão ser especificados ou 
desenvolvidos no programa de trabalho
requisitos, ponderações e limiares 
adicionais.

3. As propostas de acções indirectas ao 
abrigo dos regimes de financiamento serão 
avaliadas e os projectos seleccionados de 
acordo com os seguintes princípios:

- excelência científica e/ou tecnológica;
- relevância para os objectivos deste 
programa específico;
- impacto potencial através do 
desenvolvimento, disseminação e utilização 
dos resultados do projecto;
- qualidade e eficiência da execução e da 
gestão.
Neste âmbito, o programa de trabalho 
especificará os critérios de avaliação e 
selecção e poderão ser especificados 
requisitos adicionais, ponderações e 
limiares.

Or. es

Justificação

Para efeitos de uma melhor eficácia na aplicação das medidas derivadas do programa 
específico, é necessário discriminar mais pormenorizadamente os princípios a seguir para a 
selecção dos projectos.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 18
Artigo 6, nº 4

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

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

Or. es

Justificação

Consideramos que todas as organizações deveriam competir em igualdade de condições e 
oportunidades, pelo que o nº 4 só se deveria referir a entidades que tenham o carácter de 
"instalação europeia", devendo a alínea (b) ser suprimida.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 19
Artigo 7, nº 2

2. O procedimento previsto no nº 2 do artigo 
8º é aplicável para a adopção:

2. O procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 8º é aplicável para a adopção das
seguintes medidas:

(a) do programa de trabalho referido no nº 1 
do artigo 6º,

(a) a elaboração e a actualização do 
programa de trabalho referido no nº 1 do 
artigo 6º, incluindo os instrumentos a 
utilizar com carácter de prioridade, 
qualquer adaptação subsequente à 
respectiva utilização, o conteúdo dos 
convites para a apresentação de propostas, 
bem como a avaliação e os critérios de 
selecção a aplicar;

(b) de qualquer adaptação da repartição 
indicativa do montante previsto no 
anexo II.

(b) a aprovação de financiamento 
destinado a:

(i) acções de IDT que envolvam redes de 
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excelência e projectos integrados;

(ii) acções de IDT no âmbito de um dos 
seguintes temas:

- saúde;

- alimentação, agricultura e biotecnologia;

- nanociências e nanotecnologias;

(b bis) a elaboração dos termos de 
referência para a avaliação externa 
prevista no artigo 7° do Programa-Quadro;

(b ter) qualquer adaptação da repartição 
indicativa do montante previsto no 
Anexo II.

Or. en

(A alínea b ter) é idêntica à alínea b) da proposta da Comissão)

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 20
Artigo 7, nº 2

2. O procedimento previsto no nº 2 do artigo 
8º é aplicável para a adopção:

2. O procedimento de gestão previsto no nº 2 
do artigo 8º é aplicável para a adopção:

(a) do programa de trabalho referido no nº 1 
do artigo 6º,

(a) do programa de trabalho referido no nº 1 
do artigo 6º, incluindo os instrumentos a
utilizar com prioridade, qualquer posterior 
alteração, o conteúdo dos convites à 
apresentação de propostas e os critérios de 
avaliação e selecção a aplicar;

(b) de qualquer adaptação da repartição 
indicativa do montante previsto no anexo II.

(b) de qualquer adaptação da repartição 
indicativa do montante previsto no anexo II.

(b bis) do financiamento de acções de IDT 
em que o montante previsto da contribuição 
comunitária para o programa seja igual ou 
superior a 0,6 milhões de euros;
(b ter) das decisões de financiamento de 
ERA-NET e ERA-NETplus;
(b quater) do contrato entre a Comissão e o 
Banco Europeu de Investimento no tocante 
ao Mecanismo de Financiamento da 
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Partilha de Riscos.

Or. es

Justificação

Convém manter as actuais funções dos comités de gestão, já que é essencial para o êxito do 
programa que os países se sintam coparticipantes e que seja feito um acompanhamento 
correcto das acções, tendo em conta que muitas delas terão que ser complementares às 
desenvolvidas nos diferentes Estados.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 21
Artigo 8, nº 2

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

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

Or. es

Justificação

A alteração justifica-se por si própria.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 22
Artigo 8 bis (novo)

Artigo 8º bis
A Comissão velará pela independência do 
controlo, da avaliação e da revisão prevista 
no artigo 7º da Decisão relativa ao Sétimo 
Programa-Quadro no domínio das 
actividades levadas a cabo nas áreas 
abrangidas pelo programa específico.

Or. es
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Justificação

Para garantir o acompanhamento e controlo das acções do programa específico serão 
seguidas as directrizes estabelecidas no Sétimo Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 23
Anexo I, Introdução, parágrafo 1, travessão 5

- maior aproximação entre ciência e 
sociedade para uma integração harmoniosa 
da ciência e tecnologia na sociedade 
europeia e

- maior aproximação entre ciência e 
sociedade para uma integração harmoniosa 
da ciência e tecnologia na sociedade 
europeia. Redimensionamento dos actuais 
serviços de informação, orientação e 
assistência de âmbito nacional, regional ou 
comunitário, a fim de que eles possam 
fornecer às PME, à indústria e às 
instituições do conhecimento todas as 
informações pertinentes acerca do 
Programa-Quadro, do Programa 
Concorrência e Inovação e dos Fundos 
Estruturais; e

Or. en

Justificação

Os actuais serviços de informação devem receber orientações e esclarecimentos, de forma a 
poderem estar ao serviço das PME, da indústria e das instituições do conhecimento — e fazê-
lo na perspectiva da complementaridade entre os fundos.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 24
Anexo I, "Introdução", parágrafo 1, travessões 5 e 6, e parágrafo 2

- maior aproximação entre ciência e 
sociedade para uma integração harmoniosa 
da ciência e tecnologia na sociedade 
europeia e

- maior aproximação entre ciência e 
sociedade para uma integração harmoniosa 
da ciência e tecnologia na sociedade 
europeia;

- apoio ao desenvolvimento coerente de 
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políticas de investigação; e
- acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

- acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

O presente programa específico apoiará 
igualmente o desenvolvimento coerente das 
políticas de investigação.

Or. es

Justificação

É necessário colocar ênfase nas políticas de investigação, garantindo a coerência da sua 
realização, pelo que se propõe que estas passem a fazer parte de um novo ponto.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 25
Anexo I, Introdução, parágrafo 1, travessão 6

- acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional.

- acções e medidas horizontais de apoio à 
cooperação internacional, inclusive a nível 
transfronteiriço e inter-regional.

Or. en

Justificação

O princípio que se aplica à cooperação internacional é também válido para a cooperação 
transfronteiriça e inter-regional.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 26
Anexo I, Introdução, parágrafo 4

No presente programa específico poderão 
ser realizadas acções para a coordenação de 
programas não comunitários utilizando o 
regime ERA-NET e para a participação da 
Comunidade em programas de investigação 
nacionais empreendidos conjuntamente 
(artigo 169º do Tratado), conforme descrito 
no programa específico “Cooperação”.

No presente programa específico poderão 
ser realizadas acções para a coordenação de 
programas não comunitários utilizando o 
regime ERA-NET e para a participação da 
Comunidade em programas de investigação 
nacionais empreendidos conjuntamente 
(artigo 169º do Tratado), conforme descrito 
no programa específico “Cooperação”. A 
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acção será igualmente utilizada para 
aumentar a complementaridade e as 
sinergias entre o Programa-Quadro e as 
actividades desenvolvidas no âmbito de 
estruturas intergovernamentais.

Or. en

Justificação

Na Europa, as infra-estruturas de referência a nível mundial são desenvolvidas e utilizadas 
pelos Estados-Membros através da sua participação nas organizações europeias de âmbito 
intergovernamental. As infra-estruturas de investigação constituem um inequívoco valor 
acrescentado e um benefício para a investigação na Europa, pelo que devem ser tidas na 
devida conta.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 27
Anexo I, Introdução, parágrafo 5 bis (novo)

Esta parte do Programa-Quadro pretende 
igualmente reforçar as Universidades 
europeias, visto tratar-se de instituições 
com um papel fundamental a desempenhar 
na concretização de uma investigação 
científica e tecnológica de qualidade 
superior e no estabelecimento do Espaço 
Europeu da Investigação.

Or. xm

(A presente alteração substitui a alteração 1138 ao projecto de relatório de Jerzy Buzek 
sobre o 7º Programa-Quadro)

Justificação

O papel fundamental que a instituição universitária deve desempenhar é tão evidente que não 
carece de quaisquer outras justificações. A própria Comissão o reconheceu em várias 
ocasiões, tendo mesmo elaborado uma Comunicação expressamente dedicada ao tema (COM 
(2003)0058), intitulada "O Papel das Universidades na Europa do Conhecimento". Nela se 
reconhece que "a União Europeia necessita, por conseguinte, de uma comunidade 
universitária sólida e próspera" e que "a Europa precisa de excelência nas suas 
Universidades, uma vez que só assim poderá optimizar os processos que estão na base da 
sociedade do conhecimento". No referido documento, salienta-se igualmente a necessidade 
de reforçar o papel das Universidades, a fim de melhorar a sua competitividade em relação 
aos países mais desenvolvidos fora da União Europeia. Estas considerações aconselham a 
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que se destaque o papel da Universidade europeia no âmbito do Programa-Quadro.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 28
Anexo I, "Introdução", "Desenvolvimento coerente de políticas de investigação"

Desenvolvimento coerente de políticas de 
investigação

Suprimido

As actividades realizadas neste âmbito 
apoiarão também o desenvolvimento 
coerente de políticas de investigação, 
complementando as actividades de 
coordenação ao abrigo do programa 
“Cooperação” e contribuindo para as 
políticas e iniciativas comunitárias (por 
exemplo, legislação, recomendações e 
orientações) que tenham como objectivo 
melhorar a coerência e o impacto das 
políticas dos Estados-Membros.
Estas actividades contribuirão para a 
implementação da estratégia da Lisboa, 
nomeadamente para o objectivo de 
investimento de 3% do PIB em 
investigação, pela assistência aos 
Estados-Membros e à União no 
desenvolvimento de políticas de 
investigação e desenvolvimento mais 
eficazes. O objectivo é melhorar a 
investigação pública e as suas ligações com 
as empresas e promover o investimento 
privado em investigação, especialmente 
pela criação de condições de 
enquadramento adequadas e pelo reforço 
do apoio público e do seu efeito de 
alavanca no investimento privado.
Estas actividades incluirão:
Acompanhamento e análise da investigação 
relacionada com políticas públicas e 
estratégias industriais
O objectivo é apresentar informações e 
análises para apoio à concepção, 
implementação, avaliação e coordenação 
transnacional de políticas públicas. Estas 
actividades incluirão:
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– um serviço de informação e inteligência 
(ERAWATCH) para apoiar a definição de 
políticas de investigação bem 
fundamentadas e contribuir para a 
realização do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI), proporcionando uma 
melhor compreensão da natureza, 
elementos constituintes e evolução das 
políticas, iniciativas e sistemas de 
investigação nacionais e regionais. Tal 
incluirá análises regulares, numa 
perspectiva europeia, de questões 
relevantes para a definição de políticas de 
investigação, nomeadamente: factores 
determinantes da evolução dos sistemas de 
investigação e suas implicações para as 
políticas e estruturas de governação, 
questões/desafios emergentes e opções 
políticas e uma revisão a nível europeu dos 
progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido da realização 
do EEI e do objectivo de 3%.
– uma actividade de acompanhamento do 
investimento em investigação industrial 
para proporcionar uma fonte de 
informação internamente consistente e 
complementar, a fim de contribuir para a 
orientação das políticas públicas e de 
permitir às empresas o aferimento do 
desempenho das suas estratégias de 
investimento em I&D. Tal incluirá “painéis 
de avaliação” periódicos sobre o 
investimento em I&D a nível de empresas e 
sectores, levantamentos das tendências do 
investimento privado em I&D, análises dos 
factores que afectam as decisões de 
investimento em I&D e práticas das 
empresas, análises dos impactos 
económicos e avaliação das implicações 
políticas.
– o desenvolvimento e análise de 
indicadores sobre actividades de 
investigação e seu impacto na economia. 
Incluirá a preparação e publicação de 
números-chave sobre ciência e tecnologia a 
nível nacional e regional e “painéis de 
avaliação” utilizando indicadores 
estatísticos oficiais, sempre que adequado, 
a avaliação dos pontos fortes e fracos dos 



PE 374.088v02-00 18/77 AM\619606PT.doc

PT

sistemas de I&D dos Estados-Membros e a 
análise da posição e desempenho da UE no 
domínio da investigação científica e 
tecnológica.
Estas actividades serão realizadas em 
colaboração com o Centro Comum de 
Investigação, bem como através de estudos 
e de grupos de peritos.
Coordenação das políticas de investigação, 
incluindo iniciativas de cooperação 
transnacional realizadas a nível nacional 
ou regional sobre questões de interesse 
comum.
O objectivo é reforçar a coordenação das 
políticas de investigação através de acções 
de apoio: i) à implementação do método 
aberto de coordenação e ii) a iniciativas 
ascendentes realizadas por vários países e 
regiões, envolvendo, quando adequado, 
outras partes interessadas (incluindo a 
indústria, organizações europeias e 
organizações da sociedade civil).
Estas actividades incidirão em questões de 
interesse comum relacionadas com a 
política de investigação e outras políticas 
relevantes que deveriam ser mobilizadas 
para a realização do Espaço Europeu da 
Investigação e do objectivo de investimento 
de 3% do PIB da UE em investigação. 
Estas actividades contribuirão para o 
desenvolvimento de políticas nacionais e 
regionais mais eficazes através da 
aprendizagem mútua e da análise pelos 
pares, incentivarão iniciativas concertadas 
ou conjuntas entre grupos de países e 
regiões interessados em áreas com uma 
forte dimensão ou extravasamento 
transnacionais e, quando adequado, 
identificarão questões que exigem uma 
acção complementar e de reforço mútuo a 
nível da Comunidade e dos 
Estados-Membros.
As iniciativas empreendidas por vários 
países e regiões podem abranger 
actividades como a análise pelos pares de 
políticas nacionais e regionais, o 
intercâmbio de experiências e de pessoal, 
aferições e avaliações de impacto conjuntas 
e o desenvolvimento e implementação de 
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iniciativas conjuntas.

Or. es

Justificação

Na opinião da autora da alteração, este número deveria ser deslocado de forma a que, em 
vez de aparecer na "Introdução" do Anexo I, aparecesse como um ponto mais dos seis em que 
se divide o referido Anexo.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 29
Anexo I, Introdução, "Desenvolvimento coerente de políticas de investigação" parágrafo 3, 

ponto 1, parágrafo 1, travessão 2

- uma actividade de acompanhamento do 
investimento em investigação industrial para 
proporcionar uma fonte de informação 
internamente consistente e complementar, a 
fim de contribuir para a orientação das 
políticas públicas e de permitir às empresas 
o aferimento do desempenho das suas 
estratégias de investimento em I&D. Tal 
incluirá “painéis de avaliação” periódicos 
sobre o investimento em I&D a nível de 
empresas e sectores, levantamentos das 
tendências do investimento privado em I&D, 
análises dos factores que afectam as decisões 
de investimento em I&D e práticas das 
empresas, análises dos impactos económicos 
e avaliação das implicações políticas.

- uma actividade de acompanhamento do 
investimento em investigação industrial para 
proporcionar uma fonte de informação 
internamente consistente e complementar, a 
fim de contribuir para a orientação das 
políticas públicas e de permitir às empresas 
dos sectores de interesse estratégico para a 
economia europeia o aferimento do 
desempenho das suas estratégias de 
investimento em I&D. Tal incluirá “painéis 
de avaliação” periódicos sobre o 
investimento em I&D a nível de empresas e 
sectores, levantamentos das tendências do 
investimento privado em I&D, análises dos 
factores que afectam as decisões de 
investimento em I&D e práticas das 
empresas, análises dos impactos económicos 
e avaliação das implicações políticas.

Or. en

Justificação

Deverá incentivar-se o investimento na investigação industrial dos sectores de interesse 
estratégico para a economia comunitária.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 30
Anexo I, Introdução, "Desenvolvimento coerente de políticas de investigação"  parágrafo 3, 
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ponto 2, parágrafo 1

O objectivo é reforçar a coordenação das 
políticas de investigação através de acções 
de apoio: i) à implementação do método 
aberto de coordenação e ii) a iniciativas 
ascendentes realizadas por vários países e 
regiões, envolvendo, quando adequado, 
outras partes interessadas (incluindo a 
indústria, organizações europeias e 
organizações da sociedade civil).

O objectivo é reforçar a coordenação das 
políticas de investigação, sempre que isso 
possa criar um inequívoco valor 
acrescentado para os sistemas de 
investigação e inovação, através de acções 
de apoio: i) à implementação do método 
aberto de coordenação e ii) a iniciativas 
ascendentes realizadas por vários países e 
regiões, envolvendo, quando adequado, 
outras partes interessadas (incluindo a 
indústria, organizações europeias e 
organizações da sociedade civil).

Or. en

Justificação

Nas áreas onde haja um inequívoco valor acrescentado para cooperação, as políticas 
deverão ser coordenadas a nível comunitário. A duplicação de esforços com o trabalho de 
investigação empreendido a nível dos Estados-Membros deverá ser evitada a todo o custo.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 31
Anexo I, Introdução, "Desenvolvimento coerente de políticas de investigação" parágrafo 3, 

ponto 2, parágrafo 3 bis (novo)

Será concedida uma atenção especial:
- a uma abordagem tendente à exploração 
de sinergias no desenvolvimento do 
potencial de investigação combinado com 
os Fundos Estruturais e os programas 
centrados na inovação;
- à redução dos obstáculos administrativos 
e físicos a uma eficaz cooperação 
transfronteiriça entre regiões de diferentes 
Estados-Membros e ao desenvolvimento da 
capacidade combinada de investigação e 
inovação.

Or. en

Justificação

No contexto da política das regiões, a política transfronteiriça a nível regional apresenta 
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características distintas e possui um significado particular para a integração europeia, numa 
tentativa de superar as fronteiras dos Estados-Membros. Com muita frequência, porém, a 
cooperação inovadora a nível transfronteiriço não é bem sucedida. Tal facto fica a dever-se a 
impedimentos de natureza administrativa e territorial. Qualquer auxílio destinado à 
coordenação das políticas entre as regiões e os Estados-Membros e apostado em resolver 
problemas deste género terá de ser bem-vindo. A inovação não pára nas fronteiras de 
nenhum dos Estados-Membros.

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

Alteração 32
Anexo I, Introdução, "Aspectos éticos" parágrafo 1

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

Na execução do presente programa 
específico e nas actividades de investigação 
dele decorrentes devem ser respeitados os 
princípios éticos fundamentais. Entre estes,
contam-se os princípios consignados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo os seguintes: protecção 
da dignidade humana e da vida humana, 
protecção dos dados pessoais e da 
privacidade, bem como protecção dos 
animais e do ambiente, de acordo com as 
disposições do direito comunitário e das 
últimas versões de convenções 
internacionais, orientações e códigos de 
conduta relevantes, nomeadamente a 
Declaração de Helsínquia, a Convenção do 
Conselho da Europa sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, assinada em 
Oviedo em 4 de Abril de 1997, e os seus 
protocolos adicionais, a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 
a Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adoptada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre Armas Biológicas e Toxínicas 
(BTWC), o Tratado Internacional sobre os 
Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
a Agricultura e as resoluções relevantes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), bem 
como as resoluções do Parlamento 
Europeu sobre o comércio de óvulos, de 10 
de Março de 20051, e sobre as patentes das 
invenções biotecnológicas, de 26 de 
Outubro de 20052, para além das leis e dos 
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regulamentos válidos nos países em que os 
projectos de investigação em causa sejam 
desenvolvidos.
1 JO C 320 E, de 15.12.2005, p. 251.
2 Textos aprovados nessa data, 
P6_TA(2005)0407.

Or. en

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

Alteração 33
Anexo I, Introdução, "Aspectos éticos" parágrafos 2, 3, 4 e 5

Serão igualmente tidos em consideração os 
pareceres do Grupo Europeu de 
Consultores sobre as Implicações Éticas da 
Biotecnologia (1991-1997) e os pareceres 
do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias (a partir 
de 1998).
De acordo com o princípio da 
subsidiariedade e tendo em conta a 
diversidade de abordagens existente na 
Europa, os participantes em projectos de 
investigação devem cumprir a legislação, a 
regulamentação e as normas éticas em vigor 
nos países em que a investigação será 
desenvolvida. São, em qualquer caso, 
aplicáveis as disposições nacionais, pelo 
que a investigação proibida num 
determinado Estado-Membro ou noutro 
país não beneficiará de financiamento 
comunitário para realização nesse 
Estado-Membro ou país.

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

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

Os responsáveis pelos projectos de 
investigação ou os participantes em 
projectos de investigação que tenham a ver 
com temas sensíveis do ponto de vista ético, 
como a análise do DNA de seres humanos, 
a realização de pesquisas em pessoas que 
não tenham dado o seu consentimento 
informado, a realização de pesquisas que 
impliquem o sofrimento de animais 
vertebrados, etc., devem obter a aprovação 
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específicos, poder-se-á proceder a um exame 
ético durante a execução de um projecto.

dos comités de ética nacionais ou locais 
competentes antes de iniciar as actividades 
de IDT. A Comissão procederá também de 
forma sistemática a um exame ético. Em 
casos específicos, poder-se-á proceder a um 
exame ético durante a execução de um 
projecto. A Comissão informará 
anualmente o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre as actividades em curso 
neste domínio e prestará, para além disso, 
ao Conselho e ao Parlamento toda a 
informação que for solicitada.

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

Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão é, num ponto, demasiado ambíguo, havendo que prever, 
nomeadamente, o dever de apresentação de relatórios ao Parlamento Europeu.

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

Alteração 34
Anexo I, Introdução, "Aspectos éticos" parágrafo 2

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

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 35
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Objectivo"
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Optimizar a utilização e o desenvolvimento 
das melhores infra-estruturas de investigação 
existentes na Europa e contribuir para a 
criação em todos os domínios científicos e 
tecnológicos de novas infra-estruturas de 
investigação de interesse pan-europeu (ou 
grande modernização das existentes)
necessárias para que a comunidade científica 
europeia se mantenha na vanguarda do 
progresso em investigação e seja capaz de 
ajudar a indústria a reforçar a sua base de 
conhecimentos e o seu know-how
tecnológico.

Optimizar a utilização e o desenvolvimento 
das melhores infra-estruturas de investigação 
existentes na Europa e contribuir para a 
criação em todos os domínios científicos e 
tecnológicos de novas infra-estruturas de 
investigação de interesse pan europeu 
necessárias para que a comunidade científica 
europeia se mantenha na vanguarda do 
progresso em investigação e seja capaz de 
ajudar a indústria a reforçar a sua base de 
conhecimentos e o seu know-how 
tecnológico.

Or. es

Justificação

Não é conveniente prever uma abordagem diferenciada para as infra-estruturas de 
investigação já existentes e as que deverão ser criadas.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 36
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Abordagem" parágrafo 1

Para se tornar a economia do conhecimento 
mais competitiva e dinâmica no mundo, é de 
importância crítica que a Europa disponha 
de infra-estruturas de investigação modernas 
e eficientes que lhe permitam obter uma 
posição de líder em domínios científicos e 
tecnológicos. As infra-estruturas de 
investigação desempenham um papel-chave 
na criação e difusão de conhecimentos e na 
sua aplicação e exploração, promovendo 
assim a inovação. O acesso a esses 
conhecimentos é cada vez mais 
indispensável em todos os domínios da 
ciência e tecnologia. Muitas infra-estruturas 
de investigação evoluíram de grandes 
instalações dedicadas quase exclusivamente 
a uma disciplina específica para instalações 
ao serviço de uma grande variedade de 
comunidades científicas. Viabilizados por 
tecnologias da informação e das 
comunicações, conceitos recentes de 

Para se tornar a economia do conhecimento 
mais competitiva e dinâmica no mundo, é de 
importância crítica que a Europa disponha 
de infra-estruturas de investigação modernas 
e eficientes que lhe permitam obter uma 
posição de líder em domínios científicos e 
tecnológicos. As infra-estruturas de 
investigação desempenham um papel-chave 
na criação e difusão de conhecimentos e na 
sua aplicação e exploração, promovendo 
assim a inovação. O acesso a esses 
conhecimentos é cada vez mais 
indispensável em todos os domínios da 
ciência, da tecnologia e da elaboração de 
políticas com base em evidências 
demonstráveis. Muitas infra-estruturas de 
investigação evoluíram de grandes 
instalações dedicadas quase exclusivamente 
a uma disciplina específica para instalações 
ao serviço de uma grande variedade de 
comunidades científicas. Viabilizados por 
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infra-estruturas estão também a expandir-se 
de modo a incluir sistemas distribuídos de 
hardware, software e conteúdos com um 
enorme valor cumulativo como repositórios 
de conhecimentos em muitas e variadas 
disciplinas.

tecnologias da informação e das 
comunicações, conceitos recentes de 
infra-estruturas estão também a expandir-se 
de modo a incluir sistemas distribuídos de 
hardware, software e conteúdos com um 
enorme valor cumulativo como repositórios 
de conhecimentos em muitas e variadas 
disciplinas e destinados a comunidades de 
utilizadores muito distintas.

Or. en

Justificação

As infra-estruturas de investigação têm um papel vital a desempenhar na divulgação dos 
resultados da investigação para um leque muito amplo de disciplinas e comunidades 
científicas, um factor que se afigura essencial ao fomento da inovação.

As informações difundidas através destas infra-estruturas podem também dar um apoio 
considerável à elaboração de políticas com base em evidências demonstráveis.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 37
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Abordagem" parágrafo 2

A acção proposta contribuirá, 
nomeadamente, para o desenvolvimento, 
exploração e conservação dos 
conhecimentos, através do seu apoio a 
infra-estruturas de investigação baseadas 
simultaneamente numa abordagem 
ascendente centrada na excelência e numa 
abordagem com uma orientação específica. 
A modernização estratégica de infra-
estruturas electrónicas com base nas 
tecnologias da informação e das 
comunicações é também considerada um 
motor de mudança quanto ao modo como a 
ciência é conduzida.

A acção proposta contribuirá, 
nomeadamente, para o desenvolvimento, 
exploração e conservação dos 
conhecimentos, através do seu apoio a 
infra-estruturas de investigação baseadas 
simultaneamente numa abordagem 
ascendente centrada na excelência e numa 
abordagem com uma orientação específica
baseada nos recursos disponíveis e nas 
prioridades estratégicas da Europa. A 
modernização estratégica de infra-estruturas 
electrónicas com base nas tecnologias da 
informação e das comunicações é também 
considerada um motor fundamental de 
mudança quanto ao modo como a ciência é 
conduzida e apoiada por investimentos de 
grande relevo concedidos por parceiros 
públicos e privados em toda a Europa.
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Or. en

Justificação

Devido às limitações dos recursos disponíveis, deverá haver prioridades claras em relação às 
acções empreendidas ao abrigo do programa específico “Capacidades”.

É importante sublinhar o impulso associado à melhoria das infra-estruturas electrónicas da 
informação e da comunicação no contexto da chamada “Europa em linha”, ou “ eEurope”, 
bem como das estratégias informáticas a nível nacional ou regional.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 38
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Abordagem", parágrafo 2

A acção proposta contribuirá, 
nomeadamente, para o desenvolvimento, 
exploração e conservação dos 
conhecimentos, através do seu apoio a 
infra-estruturas de investigação baseadas 
simultaneamente numa abordagem 
ascendente centrada na excelência e numa 
abordagem com uma orientação específica. 
A modernização estratégica de 
infra-estruturas electrónicas com base nas 
tecnologias da informação e das 
comunicações é também considerada um 
motor de mudança quanto ao modo como a 
ciência é conduzida.

A acção proposta contribuirá, 
nomeadamente, para o desenvolvimento, 
exploração e conservação dos 
conhecimentos, através do seu apoio a 
infra-estruturas de investigação baseadas 
simultaneamente numa abordagem 
ascendente centrada na excelência e numa 
abordagem com uma orientação específica. 
A modernização estratégica de 
infra-estruturas electrónicas e virtuais com 
base nas tecnologias da informação e das 
comunicações é também considerada um 
motor de mudança quanto ao modo como a 
ciência é conduzida. A coordenação com os 
Estados-Membros é fundamental para o 
desenvolvimento e o financiamento de 
infra-estruturas.

Or. es

Justificação

É útil especificar neste número que cabe aos Estados-Membros desenvolver as 
infra-estruturas de investigação, pelo que é fundamental a coordenação com os mesmos 
Estados. 

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 39
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Abordagem" parágrafo 3, parte introdutória
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O termo “infra-estruturas investigação” no 
contexto do programa-quadro de 
investigação e desenvolvimento tecnológico 
da Comunidade diz respeito a instalações, 
recursos ou serviços de que a comunidade de
investigação tem necessidade para realizar 
trabalhos de investigação em todos os 
domínios científicos e tecnológicos. Esta 
definição abrange (incluindo os recursos 
humanos associados):

O termo “infra-estruturas de investigação” 
no contexto do programa-quadro de 
investigação e desenvolvimento tecnológico 
da Comunidade diz respeito a instalações, 
recursos ou serviços de que a comunidade de 
investigação das esferas pública, privada e 
da sociedade civil tem necessidade para 
realizar trabalhos de investigação em todos 
os domínios científicos e tecnológicos. Esta 
definição abrange (incluindo os recursos 
humanos associados):

Or. en

Justificação

Os agentes das esferas pública, privada e da sociedade civil dispõem do direito de acesso a 
instalações, recursos ou serviços criados no âmbito das infra-estruturas de investigação.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 40
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Abordagem" parágrafo 4 bis (novo)

As acções empreendidas deverão ter em 
conta, entre outros, o facto de o 
investimento em infra-estruturas de 
investigação nas regiões da convergência e 
nas regiões ultra-periféricas promover um 
aumento substancial do potencial humano 
existente nessas áreas. Este facto afigura-se 
de particular importância naquelas regiões 
da convergência em que a disparidade 
entre o potencial de investigação e o estado 
das infra-estruturas é maior.

Or. pl

Justificação

O programa “Potencial de Investigação” prevê muito justamente que se apoie a utilização de 
todo o potencial humano existente nas regiões da convergência e nas regiões 
ultra-periféricas. Os mesmos argumentos assumem uma relevância ainda maior, quando se 
trata do papel do investimento em infra-estruturas de investigação.
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Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 41
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" parágrafo 1, travessão 1

- Optimização da utilização de 
infra-estruturas de investigação existentes e 
melhoria do seu desempenho;

- Optimização prioritária da utilização de 
infra-estruturas de investigação existentes e 
melhoria do seu desempenho;

Or. en

Justificação

Aperfeiçoar a utilização das infra-estruturas de investigação já existentes deveria constituir 
uma prioridade para este tipo de programas específicos, uma vez que isso corresponde a uma 
maneira mais eficiente de utilizar os fundos limitados que estão ao nosso dispor.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 42
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades", parágrafo 1, travessões 2 e 3

- Promoção do desenvolvimento de novas 
infra-estruturas de investigação (ou grande 
modernização das existentes) de interesse 
pan-europeu, com base no trabalho do 
Fórum Europeu de Estratégias para Infra-
estruturas de Investigação (European 
Strategy Forum on Research Infrastructures
- ESFRI);

- Promoção do desenvolvimento de novas 
infra-estruturas de investigação (ou grande 
modernização das existentes) de interesse 
pan-europeu, explorando prioritariamente o
trabalho do Fórum Europeu de Estratégias 
para Infra-estruturas de Investigação 
(European Strategy Forum on Research 
Infrastructures - ESFRI);

- Apoio a medidas, incluindo o apoio a 
necessidades emergentes.

- Apoio a medidas, incluindo o apoio a 
necessidades emergentes e capacidades para 
o desenvolvimento de tecnologia nas
regiões de convergência.

Or. es

Justificação

Previsão das necessidades que surgirão nas regiões de convergência.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 43
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" ponto 1.1.1. "Acesso 
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transnacional"

As infra-estruturas de investigação de 
craveira mundial necessitam de enormes 
investimentos a longo prazo em termos de 
recursos (humanos e financeiros). Estas 
devem ser utilizadas e exploradas por uma 
comunidade tão vasta quanto possível de 
cientistas e indústrias clientes a uma escala 
europeia. A UE deverá contribuir para este 
objectivo através da promoção do acesso
transnacional. Este destina-se a oferecer às 
equipas de investigação novas oportunidades 
de acesso às melhores infra-estruturas de 
investigação, incluindo equipas de 
investigação de regiões periféricas e 
ultraperiféricas. Este acesso pode ser 
disponibilizado a utilizadores externos, quer 
através do acesso em pessoa (acesso físico) 
quer através de comunicações electrónicas 
adequadas. Pode igualmente assumir a forma 
de prestação de serviços científicos à 
distância. Esta actividade será implementada 
através de convites à apresentação de 
propostas “ascendentes”, abertos a todos os 
domínios científicos e tecnológicos, sem 
privilegiar qualquer domínio.

As infra-estruturas de investigação de 
craveira mundial necessitam de enormes 
investimentos a longo prazo em termos de 
recursos (humanos e financeiros). Estas 
devem ser utilizadas e exploradas por uma 
comunidade tão vasta quanto possível de 
cientistas e indústrias clientes a uma escala 
europeia. A UE deverá contribuir para este 
objectivo através da promoção do acesso
transnacional. Este destina-se a oferecer às 
equipas de investigação novas oportunidades 
de acesso às melhores infra-estruturas de 
investigação, incluindo as das regiões 
periféricas e ultraperiféricas. Este acesso 
pode ser disponibilizado a utilizadores 
externos, quer através do acesso em pessoa 
(acesso físico) quer através de comunicações 
electrónicas adequadas. Pode igualmente 
assumir a forma de prestação de serviços 
científicos à distância. Esta actividade será 
implementada através de convites à 
apresentação de propostas “ascendentes”, 
abertos a todos os domínios científicos e 
tecnológicos, sem privilegiar qualquer 
domínio.

Or. en

Justificação

Este ponto foi reformulado com o objectivo de clarificar o texto.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 44
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" ponto 1.1.2., "Actividades de 

integração", parágrafo 1

É necessária uma promoção contínua e 
melhorada da optimização e reforço das 
capacidades e desempenho das 
infra-estruturas de investigação a nível da 
UE, a fim de dar resposta a necessidades 
científicas crescentes e emergentes. A 
melhor forma de atingir este objectivo é 

É necessária uma promoção contínua e 
melhorada da optimização e reforço das 
capacidades e desempenho das 
infra-estruturas de investigação a nível da 
UE, a fim de dar resposta a necessidades 
científicas crescentes e emergentes. A 
melhor forma de atingir este objectivo é 
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através do incentivo à sua utilização e 
desenvolvimento, incluindo a modernização 
de instalações, de uma forma coordenada.

através do incentivo à sua utilização e 
desenvolvimento, incluindo a modernização 
de instalações, de uma forma coordenada. As 
actividades de integração deverão incluir a 
utilização de infra-estruturas de 
investigação de sistemas autónomos numa 
gama de domínios interdisciplinares, como 
o controlo ambiental e a biodiversidade.

Or. en

Justificação

A estratégia tecnológica aeroespacial britânica (“UK National Aerospace Technology 
Strategy”) identificou uma série de subsectores, entre os quais o dos Veículos Aéreos 
Autónomos Pilotados por Controlo Remoto, como factores de importância capital para o 
futuro do Reino Unido. O programa ASTRAEA (“Autonomous Systems Technology Related 
Airborne Evaluation and Assessment”), que é um programa financiado pela indústria, pelas 
agências de desenvolvimento regional e pelo Ministério do Comércio e Indústria, analisa as 
questões relacionadas com o acesso ao espaço aéreo de sistemas civis pilotados por controlo 
remoto. A existência de projectos relativos a aplicações específicas neste domínio seriam 
particularmente bem-vinda.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 45
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" ponto 1.1.2., "Actividades de 

integração", parágrafo 2, travessão 1

- convites à apresentação de propostas 
“ascendentes” destinados a catalisar a 
coordenação mútua e a reunião de recursos 
entre operadores de infra-estruturas, com o 
objectivo de promover uma cultura de 
cooperação entre estes. Essas actividades 
deveriam igualmente visar uma melhor 
estruturação, a uma escala europeia, do 
modo como as infra-estruturas de 
investigação funcionam e a promoção do seu 
desenvolvimento conjunto em termos de 
capacidade e desempenho e da sua utilização 
coerente e transdisciplinar;

- convites à apresentação de propostas 
“ascendentes” destinados a catalisar a 
coordenação mútua e a reunião de recursos 
entre operadores de infra-estruturas, com o 
objectivo de promover uma cultura de 
cooperação entre estes. Essas actividades 
deveriam igualmente visar uma melhor 
estruturação, a uma escala europeia, do 
modo como as infra-estruturas de 
investigação funcionam, o reforço da 
transparência para os utilizadores 
potenciais do modo como elas funcionam e 
das respectivas condições de acesso, bem 
como a promoção do seu desenvolvimento 
conjunto em termos de capacidade e 
desempenho e da sua utilização coerente e 
transdisciplinar;
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Or. en

Justificação

É essencial melhorar a transparência das infra-estruturas de investigação para os 
utilizadores potenciais, a fim de promover a sua utilização por uma gama mais ampla de 
comunidades em todas os locais da Europa.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 46
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" ponto 1.1.3., "Infra-estruturas 

electrónicas baseadas em tecnologias da informação e das comunicações", parágrafo 1

A implantação de infra-estruturas
electrónicas proporciona serviços contínuos
às comunidades de investigação com base 
em processos complexos concebidos para 
oferecer às comunidades virtuais toda a 
riqueza dos recursos distribuídos baseados 
em TIC (computação, conectividade e 
instrumentação). O reforço de uma 
abordagem europeia e de actividades 
europeias afins neste domínio pode dar um 
contributo significativo para impulsionar o 
potencial de investigação europeu e a sua 
exploração, consolidando as infra-estruturas
electrónicas como uma pedra angular do 
Espaço Europeu da Investigação, um 
“precursor” de inovação transdisciplinar e 
um motor da mudança no modo como a 
ciência é conduzida. Pode igualmente
contribuir para a integração de equipas de 
investigação de regiões periféricas e 
ultraperiféricas.

A implantação de infra-estruturas
electrónicas proporciona serviços essenciais
às comunidades de investigação com base 
em processos concebidos para oferecer às 
comunidades virtuais toda a riqueza dos 
recursos distribuídos baseados em TIC 
(computação, conectividade e 
instrumentação). O reforço de uma 
abordagem europeia e de actividades 
europeias afins neste domínio pode dar um 
contributo significativo para impulsionar o 
potencial de investigação europeu e a sua 
exploração, consolidando as infra-estruturas
electrónicas como uma pedra angular do 
Espaço Europeu da Investigação, um 
“precursor” de inovação transdisciplinar e 
um motor da mudança no modo como a 
ciência é conduzida. É igualmente 
fundamental para a integração de equipas de 
investigação de regiões periféricas e 
ultraperiféricas.

Or. en

Justificação

A implantação de infra-estruturas electrónicas é um instrumento essencial, que pode ser 
usado para impulsionar o potencial da investigação europeia e a sua exploração, bem como 
para melhor integrar as equipas de investigação oriundas das regiões periféricas e 
ultraperiféricas no Espaço Europeu de Investigação.
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Alteração apresentada por Claude Turmes, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 47
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" ponto 1.1.3., "Infra-estruturas 

electrónicas baseadas em tecnologias da informação e das comunicações", parágrafo 3

Será necessário apoiar, de uma forma 
coordenada, bibliotecas e arquivos digitais, 
armazenamento de dados, curadoria de 
dados e a necessária reunião de recursos, a 
nível europeu, com vista a organizar os 
repositórios de dados para a comunidade 
científica e para as futuras gerações de 
cientistas. Serão abordados os aspectos 
relativos a uma maior confiança nas 
infra-estruturas electrónicas. As actividades 
propostas terão também como objectivo a 
antecipação e integração de novos requisitos 
e soluções a fim de facilitar a emergência de 
bancos de ensaio de larga escala concebidos 
para a experimentação de novas tecnologias 
revolucionárias e de satisfazer novas 
necessidades dos utilizadores, incluindo a 
aprendizagem electrónica. O Grupo de 
Reflexão sobre Infra-Estruturas Electrónicas 
(e-Infrastructure Reflection Group - eIRG) 
prestará uma assistência regular mediante a 
apresentação de recomendações estratégicas.

Será necessário apoiar, de uma forma 
coordenada, bibliotecas e arquivos digitais, 
armazenamento de dados, curadoria de 
dados e a necessária reunião de recursos, a 
nível europeu, com vista a organizar os 
repositórios de dados para a comunidade 
científica e para as futuras gerações de 
cientistas. Serão abordados os aspectos 
relativos a uma maior confiança nas 
infra-estruturas electrónicas, tendo em 
conta o facto de as futuras gerações terem 
de dispor da possibilidade de aceder aos 
dados. As actividades propostas terão 
também como objectivo a antecipação e 
integração de novos requisitos e soluções a 
fim de facilitar a emergência de bancos de 
ensaio de larga escala concebidos para a 
experimentação de novas tecnologias 
revolucionárias e de satisfazer novas 
necessidades dos utilizadores, incluindo a 
aprendizagem electrónica. O Grupo de 
Reflexão sobre Infra-Estruturas Electrónicas 
(e-Infrastructure Reflection Group - eIRG) 
prestará uma assistência regular mediante a 
apresentação de recomendações estratégicas.

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 48
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" ponto 1.1.3., "Infra-estruturas 

electrónicas baseadas em tecnologias da informação e das comunicações", parágrafo 3

Será necessário apoiar, de uma forma 
coordenada, bibliotecas e arquivos digitais, 
armazenamento de dados, curadoria de 
dados e a necessária reunião de recursos, a 
nível europeu, com vista a organizar os 
repositórios de dados para a comunidade 
científica e para as futuras gerações de 

Será necessário apoiar, de uma forma 
coordenada, bibliotecas e arquivos digitais
(com o objectivo da criação de uma 
Biblioteca Digital Europeia), 
armazenamento de dados, curadoria de 
dados e a necessária reunião de recursos, a 
nível europeu, com vista a organizar os 
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cientistas. Serão abordados os aspectos 
relativos a uma maior confiança nas 
infra-estruturas electrónicas. As actividades 
propostas terão também como objectivo a 
antecipação e integração de novos requisitos 
e soluções a fim de facilitar a emergência de 
bancos de ensaio de larga escala concebidos 
para a experimentação de novas tecnologias 
revolucionárias e de satisfazer novas 
necessidades dos utilizadores, incluindo a 
aprendizagem electrónica. O Grupo de 
Reflexão sobre Infra-Estruturas Electrónicas 
(e-Infrastructure Reflection Group - eIRG) 
prestará uma assistência regular mediante a 
apresentação de recomendações estratégicas.

repositórios de dados para a comunidade 
científica e para as futuras gerações de 
cientistas. Serão abordados os aspectos 
relativos a uma maior confiança nas 
infra-estruturas electrónicas. As actividades 
propostas terão também como objectivo a 
antecipação e integração de novos requisitos 
e soluções a fim de facilitar a emergência de 
bancos de ensaio de larga escala concebidos 
para a experimentação de novas tecnologias 
revolucionárias e de satisfazer novas 
necessidades dos utilizadores, incluindo a 
aprendizagem electrónica. O Grupo de 
Reflexão sobre Infra-Estruturas Electrónicas 
(e-Infrastructure Reflection Group - eIRG) 
prestará uma assistência regular mediante a 
apresentação de recomendações estratégicas.

Or. en

Justificação

A iniciativa tendente à criação de uma Biblioteca Digital Europeia avançada por uma rede 
de Bibliotecas Públicas Nacionais é passível de garantir a preservação e a mais ampla 
difusão da riqueza e da diversidade do património cultural e científico europeu através da 
digitalização de todo esse património e da respectiva disponibilização na Internet. A 
Biblioteca Digital Europeia recebeu apoio da Comissão Europeia e constitui um 
extraordinário desafio para a indústria europeia.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 49
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" ponto 1.1.3., "Infra-estruturas 

electrónicas baseadas em tecnologias da informação e das comunicações", parágrafo 3

Será necessário apoiar, de uma forma 
coordenada, bibliotecas e arquivos digitais, 
armazenamento de dados, curadoria de 
dados e a necessária reunião de recursos, a 
nível europeu, com vista a organizar os 
repositórios de dados para a comunidade 
científica e para as futuras gerações de 
cientistas. Serão abordados os aspectos 
relativos a uma maior confiança nas 
infra-estruturas electrónicas. As actividades 
propostas terão também como objectivo a 
antecipação e integração de novos requisitos 

Será necessário apoiar, de uma forma 
coordenada, bibliotecas e arquivos digitais, 
armazenamento de dados, curadoria de 
dados e a necessária reunião de recursos, a 
nível europeu, com vista a organizar os 
repositórios de dados para a comunidade 
científica e para as futuras gerações de 
cientistas. Serão abordados os aspectos 
relativos a uma maior confiança nas 
infra-estruturas electrónicas. As actividades 
propostas terão também como objectivo a 
antecipação e integração de novos requisitos 
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e soluções a fim de facilitar a emergência de 
bancos de ensaio de larga escala concebidos 
para a experimentação de novas tecnologias 
revolucionárias e de satisfazer novas 
necessidades dos utilizadores, incluindo a 
aprendizagem electrónica. O Grupo de 
Reflexão sobre Infra-Estruturas Electrónicas 
(e-Infrastructure Reflection Group - eIRG) 
prestará uma assistência regular mediante a 
apresentação de recomendações estratégicas.

e soluções a fim de facilitar a emergência de 
bancos de ensaio de larga escala, como os 
ambientes complexos de natureza sintética,
concebidos para a experimentação de novas 
tecnologias revolucionárias e de satisfazer 
novas necessidades dos utilizadores, 
incluindo a aprendizagem electrónica. O 
Grupo de Reflexão sobre Infra-Estruturas 
Electrónicas (e-Infrastructure Reflection 
Group - eIRG) prestará uma assistência 
regular mediante a apresentação de 
recomendações estratégicas.

Or. en

Justificação

Os ambientes sintéticos permitem uma modelização de sistemas multivariáveis e complexos, 
por meio da qual se pode utilizar elementos reais como partes do modelo sintético. Trata-se, 
pois, de um meio particularmente produtivo para modelar cenários reais do espaço aéreo 
destinados a sistemas pilotados por controlo remoto.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 50
Anexo I, Infra-estruturas de investigação, Actividades, ponto 1.2.2., parágrafo 1 

O objectivo é promover a criação de novas 
infra-estruturas de investigação baseadas nos 
trabalhos realizados pelo ESFRI sobre o 
desenvolvimento de um roteiro europeu para 
novas infra estruturas de investigação. A 
Comissão identificará projectos prioritários 
passíveis de beneficiar de apoio da CE no 
âmbito do programa-quadro.

O objectivo é promover a criação de novas 
infra-estruturas de investigação baseadas nos 
trabalhos realizados inter alia pelo ESFRI 
sobre o desenvolvimento de um roteiro 
europeu para novas infra estruturas de 
investigação. A Comissão identificará 
projectos prioritários passíveis de beneficiar 
de apoio da CE no âmbito do programa-
quadro.

Or. da

Justificação

Seria insatisfatório que a inclusão na lista ESFRI fosse o único critério para o lançamento de 
novos projectos de infra-estruturas. É necessário assegurar que não serão excluídos os 
projectos que não figuram na lista e que podem vir a assumir importância estratégica no 
futuro.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 51
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades", ponto 1.2.2., parágrafos 1 e 2, 

proémio 

O objectivo é promover a criação de novas 
infra-estruturas de investigação baseadas 
nos trabalhos realizados pelo ESFRI sobre o 
desenvolvimento de um roteiro europeu para 
novas infra-estruturas de investigação. A 
Comissão identificará projectos prioritários 
passíveis de beneficiar de apoio da CE no 
âmbito do programa-quadro.

O objectivo é promover a criação de novas 
infra-estruturas de investigação em 
consonância com o princípio da 
"geometria variável", explorando 
prioritariamente os trabalhos realizados 
pelo ESFRI sobre o desenvolvimento de um 
roteiro europeu para novas infra-estruturas 
de investigação. O Programa de Trabalho 
incluirá projectos prioritários seleccionados
passíveis de beneficiar de apoio da CE.

A actividade relacionada com a construção 
de novas infra-estruturas será implementada 
em duas fases:

A actividade relacionada com a construção 
de novas infra-estruturas será implementada 
em duas fases com base numa lista de 
critérios estabelecidos no Sétimo 
Programa-Quadro:

Or. es

Justificação

Deve ser tido em conta o princípio da geometria variável no momento de lançar a rede de 
novas estruturas de investigação prevista por este programa. Por outro lado, especifica-se 
que os critérios de selecção para as acções deste programa específico correspondem aos 
critérios previstos no Sétimo Programa-Quadro. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 52
Anexo I, nº 1 "Infra-estruturas de investigação", "Actividades" ponto 1.2.2. bis (novo)

1.2.2. bis. Centros de "inovação aberta"
Permitir a execução autónoma de projectos 
relevantes de colaboração industrial em 
I&D com parceiros de consórcio que 
transfiram temporariamente o seu pessoal, 
e/ou proporcionem um acesso aberto a 
infra-estruturas e serviços de investigação,
com base na partilha de instalações.

Or. en
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Justificação

Um novo paradigma de grande importância para assegurar o crescimento a partir do saber é 
o da “inovação aberta”. Este novo paradigma designa a tendência cada vez mais 
manifestada por certas empresas no sentido de partir de fontes de ideias internas e externas 
para criar valor a partir da inovação, com partilha de riscos. As empresas aptas a aproveitar 
as ideias externas para fazerem progredir os seus negócios e, ao mesmo tempo, a potenciar
as suas ideias para além das respectivas operações correntes têm grandes prababilidades de 
ser bem sucedidas. Para que isso aconteça, as grandes empresas, as PME, as Universidades 
e os centros de investigação terão de trabalhar em estreita colaboração no âmbito de 
ecossistemas para a "Inovação Aberta".

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 53
Anexo I, Infra-estruturas de investigação, Actividades, ponto 1.2.2. bis (novo)

1.2.2. bis. Criação de um servidor relativo a 
métodos científicos ("Scientific Methods 
Server") que prestará um contributo 
essencial para a eficiência dos métodos de 
investigação, na medida em que faculta o 
acesso aos resultados de determinadas 
fases da investigação em condições 
similares.

Or. de

Justificação

No estudo do STOA intitulado "How to optimise the efficiency of science and research, the 
most important critical success factors of the high-tech economies –Scientific Methods 
Server"(Projecto EP/IV/A/2003/07/01), que o Parlamento encomendou, chega-se, 
nomeadamente, à conclusão de que é possível aumentar consideravelmente a eficiência da 
investigação através de um servidor relativo a métodos. No intuito de minimizar os custos, os 
investigadores, através do servidor relativo a métodos, poderiam ter acesso a determinados 
resultados, inclusive preliminares, por exemplo, na área dos testes laboratoriais, e utilizá-los 
para o seu próprio trabalho.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 54
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Abordagem", parágrafo 2 

Serão realizadas acções específicas de apoio 
às PME ou associações de PME que 
necessitem de externalizar a investigação em 
universidades e centros de investigação 

Serão realizadas acções específicas de apoio 
às PME ou associações de PME que 
necessitem de externalizar a investigação em 
"executantes de IDT", como universidades, 
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(“executantes de IDT”). Estas acções serão 
realizadas em todos os domínios científicos 
e tecnológicos. A avaliação das propostas de 
projectos tomará em devida consideração o 
impacto económico previsto nas PME. Serão 
atribuídos meios financeiros através de dois 
tipos de regimes: investigação para as PME
e investigação para associações de PME. O 
primeiro visa principalmente PME de baixa 
a média tecnologia com pouca ou nenhuma 
capacidade de investigação, mas também 
PME com utilização intensiva de 
investigação que necessitem de externalizar 
determinados trabalhos de investigação a 
fim de complementar a sua própria 
capacidade de investigação. O segundo visa 
associações de PME que estão normalmente 
em melhor posição para conhecer ou 
identificar problemas técnicos comuns dos 
seus membros, actuar em seu nome e 
promover uma efectiva difusão e aceitação 
dos resultados.

centros de investigação e PME com 
utilização intensiva de investigação. Estas 
acções serão realizadas em todos os 
domínios científicos e tecnológicos. A 
avaliação das propostas de projectos tomará 
em devida consideração o impacto 
económico previsto nas PME. Serão 
atribuídos meios financeiros através de dois 
tipos de regimes: investigação para as PME
e investigação para associações de PME. O 
primeiro visa principalmente PME de baixa 
a média tecnologia com pouca ou nenhuma 
capacidade de investigação, mas também 
PME com capacidades tecnológicas, e de 
sectores tradicionais que necessitem de 
externalizar determinados trabalhos de 
investigação a fim de complementar a sua 
própria capacidade tecnológica de 
investigação. O segundo visa associações de 
PME que estão normalmente em melhor 
posição para conhecer ou identificar 
problemas técnicos comuns dos seus 
membros, actuar em seu nome e promover 
uma efectiva difusão e aceitação dos 
resultados.

Or. es

Justificação

Esta alteração pretende reforçar o protagonismo das PME em "Capacidades"; para o efeito, 
deve ser-lhes facilitado o acesso aos agentes "executantes" de IDT (incluindo as PME que o 
sejam), de forma a garantir a cobertura das suas necessidades tecnológicas, mesmo que, 
pelas suas características, sejam núcleos com capacidade limitada de investigação, como 
pode ocorrer com as PME de sectores tradicionais.

Por outro lado, as PME com utilização intensiva de investigação não requerem esquemas 
específicos para promover a sua participação. Em contrapartida, as PME com capacidades 
tecnológicas necessitam de um apoio específico para desenvolver capacidades de 
investigação em cooperação com agentes investigadores e assim gerar vantagens 
tecnológicas sustentáveis. 

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 55
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Abordagem", parágrafo 3

Para além destas acções específicas, será Para além destas acções específicas, será 
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incentivada e facilitada a participação das 
PME em todo o programa-quadro. As 
necessidades e o potencial de investigação 
das PME são tidos em devida consideração 
no desenvolvimento do conteúdo das áreas 
temáticas do programa “Cooperação”, que 
serão implementadas através de projectos de 
diferentes dimensões e âmbitos em função 
do domínio e do tópico.

incentivada e facilitada a participação das 
PME em todo o programa-quadro. Será 
dado um incentivo especial aos 
instrumentos nacionais de auxílio às 
pequenas empresas no quadro da 
preparação das suas propostas para o 
Sétimo Programa-Quadro. As necessidades 
e o potencial de investigação das PME são 
tidos em devida consideração no 
desenvolvimento do conteúdo das áreas 
temáticas do programa “Cooperação”, que 
serão implementadas através de projectos de 
diferentes dimensões e âmbitos em função 
do domínio e do tópico.

Or. pl

Justificação

Muitas PME têm grande dificuldade em preparar devidamente as suas propostas no âmbito 
do Programa-Quadro. A previsão de auxílio prático e financeiro deverá aumentar 
consideravelmente a participação deste tipo de empresas no Sétimo Programa-Quadro. As 
ajudas em causa poderão ser prestadas, designadamente, por equipas e institutos de 
pesquisa, o que permitirá a criação de valor acrescentado mediante o reforço da integração 
entre os vários ramos da investigação e as empresas de carácter inovador.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 56
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Abordagem", parágrafo 3 

Para além destas acções específicas, será 
incentivada e facilitada a participação das 
PME em todo o programa-quadro. As 
necessidades e o potencial de investigação 
das PME são tidos em devida consideração 
no desenvolvimento do conteúdo das áreas 
temáticas do programa “Cooperação”, que 
serão implementadas através de projectos 
de diferentes dimensões e âmbitos em 
função do domínio e do tópico. 

Para além destas acções específicas, será 
incentivada, facilitada e garantida a 
participação das PME em todo o 
programa-quadro, afectando para esse 
objectivo, no mínimo, 20% do seu 
orçamento.

Para a consecução deste objectivo, será 
incentivada a participação das PME, quer 
individualmente quer através de agregados, 
nos projectos relativos aos temas 
prioritários do programa "Cooperação" e 
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nas plataformas tecnológicas.
Para o financiamento dos projectos que 
incluam a participação de PME, 
procurar-se-á obter a maior contribuição 
possível de todas as instituições 
comunitárias, incluindo o BEI e o FEI.

Or. es

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 57
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Abordagem", parágrafo 4 

Na execução do programa-quadro de IDT da 
Comunidade, serão asseguradas a 
complementaridade e a sinergia com acções 
do programa-quadro “Competitividade e 
inovação”, a fim de promover e facilitar a 
participação das PME no programa-quadro 
de IDT da Comunidade.

Na execução do programa-quadro de IDT da 
Comunidade, serão asseguradas a 
complementaridade e a sinergia com acções 
do programa-quadro “Competitividade e 
inovação”, a fim de promover e facilitar a 
participação das PME no programa-quadro 
de IDT da Comunidade. Procurar-se-á
igualmente obter a coordenação com 
programas de investigação nacionais 
relevantes, complementando as actividades 
de investigação adiante apresentadas em 
pormenor. Nesse sentido, poder-se-ia ainda 
ponderar a eventual implementação 
conjunta de programas de desenvolvimento 
tecnológico destinados a PME, com o 
EUREKA a impulsionar projectos 
inovadores orientados para as necessidades 
do mercado.

Or. es

Justificação

São referidos exemplos concretos de como a complementaridade e a sinergia podem, quando 
aplicadas, ter uma especial relevância para as PME.

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 58
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Abordagem", parágrafo 4

Na execução do programa-quadro de IDT da 
Comunidade, serão asseguradas a 

Na execução do programa-quadro de IDT da 
Comunidade, serão asseguradas a 
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complementaridade e a sinergia com acções 
do programa-quadro “Competitividade e 
inovação”, a fim de promover e facilitar a 
participação das PME no programa-quadro 
de IDT da Comunidade.

complementaridade e a sinergia com acções 
do programa-quadro “Competitividade e 
inovação”, a fim de promover e facilitar a 
participação das PME no programa-quadro 
de IDT da Comunidade com os seguintes 
objectivos:
– encorajar a participação das PME no 
Programa-Quadro, facilitando o respectivo 
acesso; e
– garantir que as PME tirem todo o partido 
das oportunidades de financiamento 
disponíveis ao abrigo do 
Programa-Quadro.
Serão implementados projectos dotados de 
procedimentos simples, breves e rápidos, 
desprovidos de princípios financeiros 
complexos e da obrigação da elaboração de 
relatórios desnecessários. Sempre que 
possível, serão aplicados princípios comuns 
às candidaturas e aos contratos, quer no 
Programa-Quadro, quer no Programa de 
Competitividade e Inovação.

Or. en

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 59
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Abordagem", parágrafo 4 bis (novo) 

Serão igualmente instituídos mecanismos 
de cooperação com os programas nacionais 
e regionais de apoio à I+D das PME, na 
perspectiva de oferecer um serviço mais 
próximo e adaptado às necessidades destas 
empresas e de potenciar a massa crítica e a 
dimensão europeia dos diferentes regimes 
de apoio nacionais.

Or. es

Justificação

Convém aproveitar os programas e as infra-estruturas nacionais e regionais de apoio às 
actividades de I+D das PME para executar as actividades de investigação deste programa a 
favor das PME. Não só será obtida uma maior eficiência, proximidade e adaptação às 
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necessidades específicas destas empresas, como ainda se contribuirá para a coordenação e 
harmonização das políticas e regimes de apoio nacionais.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 60
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Actividades", parágrafo 1, ponto 1 

"Investigação para as PME"

Este regime ajuda pequenos grupos de PME 
inovadoras a resolver problemas 
tecnológicos comuns ou complementares. 
Os projectos, que são relativamente de curto 
prazo, devem centrar-se nas necessidades de 
inovação das PME que confiam trabalhos de 
investigação a executantes de IDT e devem 
demonstrar um claro potencial de exploração 
para as PME em causa.

Este regime ajuda a criação e o 
funcionamento de pequenos grupos de PME 
inovadoras, a fim de resolverem problemas 
tecnológicos comuns ou complementares. 
Os projectos, que são relativamente de curto 
prazo, devem centrar-se nas necessidades de 
inovação das PME que confiam trabalhos de 
investigação a executantes de IDT e devem 
demonstrar um claro potencial de exploração 
para as PME em causa.

Or. en

Justificação

As medidas de apoio às PME deverão incluir esforços cada vez maiores para incentivar as 
PME a cooperarem através da formação de grupos com interesses comuns de investigação e 
inovação.

Alteração apresentada por Angelika Niebler

Alteração 61
Anexo I, Investigação em benefício das PME, Actividades, parágrafo 1, travessão 1

Este regime ajuda pequenos grupos de PME 
inovadoras a resolver problemas 
tecnológicos comuns ou complementares. 
Os projectos, que são relativamente de curto 
prazo, devem centrar-se nas necessidades de 
inovação das PME que confiam trabalhos de 
investigação a executantes de IDT e devem 
demonstrar um claro potencial de exploração 
para as PME em causa.

Este regime ajuda pequenos grupos de PME 
inovadoras e empresas do sector do 
artesanato a resolver problemas 
tecnológicos comuns ou complementares. 
Os projectos, que são relativamente de curto 
prazo, devem centrar-se nas necessidades de 
inovação das PME que confiam trabalhos de 
investigação a executantes de IDT e devem 
demonstrar um claro potencial de exploração 
para as PME em causa.

Or. de
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Justificação

As empresas europeias do sector do artesanato desempenham um papel capital na criação de 
emprego e têm de aumentar a sua capacidade concorrencial através da investigação. 
Preservar e modernizar as múltiplas tecnologias do sector do artesanato garantirá à Europa 
uma posição única no quadro da concorrência global e constituirá um contributo 
determinante para o processo de Lisboa. Programas como o CRAFT desempenham um papel 
importante neste contexto.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 62
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Actividades", parágrafo 1, ponto 2 

"Investigação para associações de PME"

Este regime ajuda associações de PME a 
desenvolver soluções técnicas para 
problemas comuns a um grande número de 
PME em sectores ou segmentos industriais 
específicos da cadeia de valor através da 
investigação necessária, por exemplo, para 
desenvolver ou respeitar normas e padrões 
europeus e responder a requisitos 
regulamentares em áreas como a saúde, 
segurança e protecção do ambiente. Os 
projectos, que poderão ter uma duração de 
vários anos, devem ser conduzidos pelas 
associações de PME que confiam a 
investigação aos executantes de IDT em 
benefício dos seus membros e incluir a 
participação de um certo número de PME 
individuais.

Este regime ajuda a criação e o 
funcionamento de associações de PME, a 
fim de desenvolverem soluções técnicas para 
problemas comuns a um grande número de 
PME em sectores ou segmentos industriais 
específicos da cadeia de valor através da 
investigação necessária, por exemplo, para 
desenvolver ou respeitar normas e padrões 
europeus e responder a requisitos 
regulamentares em áreas como a saúde, 
segurança e protecção do ambiente,
apoiando a respectiva entrada em mercados 
emergentes, como o das aplicações 
comerciais de sistemas autónomos 
pilotados por controlo remoto. Os projectos, 
que poderão ter uma duração de vários anos, 
devem ser conduzidos pelas associações de 
PME que confiam a investigação aos 
executantes de IDT em benefício dos seus 
membros e incluir a participação de um 
certo número de PME individuais.

Or. en

Justificação

As medidas de apoio às PME deverão incluir esforços cada vez maiores para incentivar as 
PME a cooperarem através da formação de grupos com interesses comuns de investigação e 
inovação.

O verdadeiro potencial económico dos sistemas pilotados por controlo remoto encontra-se 
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nas aplicações civis, e não nas militares. Embora se fale com frequência da existência de 
múltiplas oportunidades, a utilização de sistemas pilotados por controlo remoto no mercado 
civil continua a ser diminuta. Isto deve-se, em parte, à falta de conhecimento, de 
compreensão e de confiança dos mercados não militares, tais como as indústrias do petróleo 
e do gás, ou da defesa do ambiente. Deve-se igualmente a uma falta de compreensão por 
parte dos fabricantes/operadores dos sistemas pilotados por controlo remoto em relação à 
tecnologia e às necessidades operacionais desses sectores civis. O verdadeiro potencial 
económico dos sistemas pilotados por controlo remoto encontra-se nas aplicações civis, e 
não nas militares. Embora se fale com frequência da existência de múltiplas oportunidades, a 
utilização de sistemas pilotados por controlo remoto no mercado civil continua a ser 
diminuta. Isto deve-se, em parte, à falta de conhecimento, de compreensão e de confiança dos 
mercados não militares, tais como as indústrias do petróleo e do gás, ou da defesa do 
ambiente. Deve-se igualmente a uma falta de compreensão por parte dos 
fabricantes/operadores dos sistemas pilotados por controlo remoto em relação à tecnologia e 
às necessidades operacionais desses sectores civis.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 63
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Actividades", "Características comuns 

dos regimes", travessão 3 bis (novo)

- Será ainda prestado apoio aos programas 
nacionais e regionais que concedam 
financiamento às PME para a participação 
nesta actividade.

Or. es

Justificação

A desconcentração da execução das acções a favor das PME nos programas nacionais e 
regionais favorecerá uma maior eficiência, proximidade e adaptação às necessidades 
específicas destas empresas.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 64
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Actividades", "Características comuns 

dos regimes", travessão 3 ter (novo)

- A fim de estimular a I&D nas PME 
activas na área da investigação e com um 
elevado potencial de crescimento 
sustentável, a Comissão poderá igualmente 
apresentar uma proposta de iniciativa ao 
abrigo do artigo 169º, em cooperação com 
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a iniciativa EUREKA1.
1 Por exemplo, ao nível da iniciativa 
EUROSTARS.

Or. en

Justificação

Na proposta de Programa-Quadro, no capítulo "Capacidades", "Investigação em benefício 
das PME", não é feita qualquer referência à cooperação entre a Comissão, os 
Estados-Membros e a Eureka, a fim de melhorar o acesso à investigação por parte das PME 
que registam um elevado crescimento. Os instrumentos mencionados, que são de natureza 
específica, não se coadunam com as necessidades das PME que produzem investigação.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 65
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Actividades", "Características comuns 

dos regimes", travessão 3 quater (novo)

– investigação para pequenos grupos de 
PME: para apoio a pequenos grupos de 
PME inovadoras, com vista à resolução de 
problemas tecnológicos comuns ou 
complementares através do Programa 
Quadro e /ou de sistemas de financiamento 
intergovernamentais, tais como as 
iniciativas JEREMIE e JASPER da 
Comissão, do BEI e do BERD.

Or. en

Justificação

JEREMIE e JASPER são iniciativas da Comissão, do Banco Europeu de Investimentos e do 
Banco Europeu de Desenvolvimento Regional, centradas especialmente no apoio às PME no 
conjunto dos Estados-Membros. Os Estados-Membros podem optar por participar no 
programa. O objectivo do financiamento deverá ser o acesso a verbas que constituam uma 
necessidade para o desenvolvimento da investigação para as PME. À luz das directrizes 
estratégicas da Comissão em matéria de política de inovação regional, a complementaridade 
entre as iniciativas JEREMIE e JASPER reveste-se de grande importância.

Quanto à iniciativa EUREKA, registe-se que se trata de uma forma de cooperação 
internacional entre os Estados-Membros e a Comissão que presta auxílio às PME de alta 
tecnologia.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 66
Anexo I, nº 2 "Investigação em benefício das PME", "Actividades", "Características comuns 

dos regimes", parágrafo 1 bis (novo)

O conhecimento e o “know-how” 
susceptíveis de serem transformados 
directamente em produtos comerciais 
inovadores podem ser oferecidos 
gratuitamente às PME, mediante um 
sistema nacional ou regional de "cupões de 
conhecimento" destinado às PME, 
incrementando assim a capacidade de 
inovação deste tipo de empresas. A fim de 
apoiar a difusão do conhecimento, a 
aplicação de um sistema de "cupões de 
conhecimento" destinado às PME e 
financiado ao nível dos Estados-Membros 
pode revelar-se um instrumento de grande 
utilidade. Os "cupões de conhecimento" 
podem beneficiar de financiamento 
comunitário ao abrigo do presente 
Programa-Quadro e dos Fundos 
Estruturais ("competitividade regional e 
emprego").

Or. en

Justificação

O sistema de "cupões de conhecimento" introduz um novo mecanismo de apoio às PME,
utilizando o conhecimento já existente, trazendo-o para aplicações inovadoras e reduzindo,
assim, o "fosso de conhecimento" nas indústrias e empresas da UE. Um tal sistema pode 
revelar-se um mecanismo muito útil, financiado pelos meios financeiros à disposição, 
nomeadamente, do 7º Programa-Quadro ou dos Fundos Estruturais e completando, dessa 
forma, os objectivos dos programas de iniciativa comunitária.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 67
Anexo I, nº 3 "Regiões do conhecimento", "Abordagem", parágrafo 3

A acção “Regiões do conhecimento” tem 
como objectivo apoiar a definição e 
implementação de políticas e estratégias 
optimizadas para o desenvolvimento de 
agregados centrados na I&D. Esta acção 

A acção “Regiões do conhecimento” tem 
como objectivo apoiar a definição e 
implementação de políticas e estratégias 
optimizadas para o desenvolvimento de 
agregados centrados na I&D. Esta acção 
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reforçará, em especial, a relevância e 
eficácia das agendas de investigação 
regionais através da aprendizagem mútua, 
promoverá e intensificará a cooperação entre 
agregados, contribuirá para o reforço do 
desenvolvimento sustentável de agregados 
centrados na I&D já existentes e incentivará 
também a criação de novos agregados. O 
apoio será, em especial, prestado a projectos 
centrados na procura e orientados para 
problemas que incidam em áreas ou sectores 
tecnológicos específicos.

reforçará, em especial, a relevância e 
eficácia das agendas de investigação 
regionais através da aprendizagem mútua, 
promoverá e intensificará a cooperação entre 
agregados, contribuirá para o reforço do 
desenvolvimento sustentável de agregados 
centrados na I&D já existentes e incentivará 
também a criação de novos agregados. O 
apoio será, em especial, prestado a projectos 
centrados na procura e orientados para 
problemas que incidam em áreas ou sectores 
tecnológicos específicos, designadamente, 
nos casos em que já existam provas de 
integração entre as autoridades regionais, 
as agências de desenvolvimento, as 
Universidades, os centros de pesquisa e a 
indústria.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de verdadeiras parcerias produtivas entre as agências, os poderes 
públicos, as Universidades e a indústria a nível regional é extremamente difícil e demorado. 
Há diversos exemplos em que esse objectivo foi alcançado após vários anos de trabalho duro. 
Alguns dos financiamentos no âmbito desta secção poderiam ser concedidos com carácter de 
prioridade às aplicações em que se pode comprovar a integração bem sucedida dessas 
parcerias produtivas, a fim de garantir que os fundos se centram na concretização dos 
objectivos económicos.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 68
Anexo I, nº 3 "Regiões do conhecimento", "Abordagem", parágrafo 4

Esta acção será aplicável em todas as 
regiões, incluindo as regiões de 
convergência.

Esta acção será aplicável em todas as 
regiões, tendo em conta as necessidades dos 
investigadores e dos parceiros de relevo nas
regiões de convergência.

Or. en

Justificação

As regiões da convergência dispõem amiúde de significativos recursos humanos na área da 
investigação, a par de alguns agentes locais potencialmente interessados em investimento de 
I&D, mas precisam de desenvolver estratégias de investigação regionais coerentes 
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inspiradas na experiência das regiões mais desenvolvidas, a fim de aumentarem a 
sensibilização e a coordenação dos intervenientes a nível local.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 69
Anexo I, nº 3 "Regiões do conhecimento", "Abordagem", parágrafo 4 bis (novo)

Deve ser tida em conta a situação 
específica da cooperação entre regiões 
adjacentes separadas por uma fronteira 
entre Estados-Membros. Tal como os 
programas comunitários no âmbito do 
Interreg III e com base no objectivo 
territorial dos Fundos Estruturais, o 
Programa das Regiões do Conhecimento 
também deve incorporar soluções para 
suprimir os obstáculos transfronteiriços. 
Deve ser dada prioridade aos mecanismos 
destinados a estimular a cooperação 
regional transfronteiriça na área da 
investigação, independentemente de 
estarem ou não incluídos num objectivo de 
convergência ou de competitividade 
regional.

Or. en

Justificação

No contexto da política das regiões, a política transfronteiriça a nível regional apresenta 
características distintas e possui um significado particular para a integração europeia, numa 
tentativa de superar as fronteiras dos Estados-Membros. Com muita frequência, porém, a 
cooperação inovadora a nível transfronteiriço não é bem sucedida. Tal facto fica a dever-se a 
impedimentos de natureza administrativa e territorial.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 70
Anexo I, nº 3 "Regiões do conhecimento", "Actividades", parágrafo 1, ponto 1

● Análise, desenvolvimento e 
implementação de agendas de investigação
de agregados regionais e cooperação entre 
estes. Tal incluirá a análise, bem como um 
plano de execução centrado na capacidade e 

● Análise, desenvolvimento e 
implementação de agendas de investigação
de agregados regionais e cooperação entre 
estes. Tal incluirá a análise, bem como um 
plano de execução centrado na capacidade e 
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prioridades da I&D. Os projectos utilizarão 
métodos prospectivos, de aferição dos 
desempenhos ou outros, demonstrando os 
benefícios esperados, como o reforço das 
ligações entre os agregados envolvidos, uma 
participação optimizada em projectos de 
investigação europeus e maiores impactos 
no desenvolvimento regional.

prioridades da I&D. Os projectos utilizarão 
métodos prospectivos, de aferição dos 
desempenhos ou outros, demonstrando os 
benefícios esperados, como o reforço das 
ligações entre os agregados envolvidos, uma 
participação optimizada em projectos de 
investigação europeus e maiores impactos 
no desenvolvimento regional. Poderão 
igualmente ser elaborados projectos para 
acções-piloto inter-regionais. Estas 
actividades visam principalmente fomentar 
e melhorar a complementaridade entre os 
fundos regionais comunitários e outros 
fundos comunitários.

Or. es

Justificação

Trata-se não só de aproveitar a experiência que podem oferecer as acções inter-regionais 
mas também de ponderar a eventual complementaridade dos fundos europeus com outras 
ajudas nacionais.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 71
Anexo I, nº 3 "Regiões do conhecimento", "Actividades", parágrafo 1, ponto 2

● “Mentoria” de regiões com um perfil de 
investigação menos desenvolvido por parte 
de regiões altamente desenvolvidas, para 
fins de constituição de agregados centrados 
na I&D. Consórcios regionais transnacionais 
mobilizarão e associarão intervenientes em 
investigação nos meios académico, 
industrial e governamental, a fim de 
apresentar soluções de “orientação” com e 
para regiões tecnologicamente menos 
desenvolvidas.

● “Mentoria” de regiões com um perfil de 
investigação menos desenvolvido por parte 
de regiões altamente desenvolvidas, para 
fins de constituição de agregados centrados 
na I&D, ou de uma melhor integração dos 
agregados existentes num mercado com 
características globais. Consórcios regionais 
transnacionais mobilizarão e associarão 
intervenientes em investigação nos meios 
académico, industrial e governamental, a fim 
de apresentar soluções de “orientação” com 
e para regiões tecnologicamente menos 
desenvolvidas.

Or. en

Justificação

Os agregados já existentes devem ser aprofundados através da criação de parcerias com 
organizações que produzam um tipo de investigação afim a nível regional, nacional e 
internacional.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 72
Anexo I, nº 3 "Regiões do conhecimento", "Actividades", parágrafo 1, ponto 3

●  Iniciativas para melhorar a integração de 
instituições e intervenientes na investigação 
em economias regionais, através das suas 
interacções a nível de agregados. Incluirão 
actividades transnacionais para melhorar as 
ligações entre partes interessadas na 
investigação e as comunidades empresariais 
locais, bem como actividades relevantes 
entre agregados. 

●  Iniciativas para melhorar a integração de 
instituições e intervenientes na investigação 
em economias regionais, através das suas 
interacções a nível de agregados. Incluirão 
actividades transnacionais para melhorar as 
ligações entre partes interessadas na 
investigação e as comunidades empresariais 
locais, bem como actividades relevantes 
entre agregados. No intuito de demonstrar 
as vantagens da integração, estas 
actividades poderiam contribuir para 
identificar complementaridades de IDT.

Or. es

Justificação

Identificação das sinergias, de forma a tornar mais patentes os benefícios da 
complementaridade das acções.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 73
Anexo I, nº 3 "Regiões do conhecimento", "Actividades", parágrafo 1, ponto 3

● Iniciativas para melhorar a integração de 
instituições e intervenientes na investigação 
em economias regionais, através das suas 
interacções a nível de agregados. Incluirão 
actividades transnacionais para melhorar as 
ligações entre partes interessadas na 
investigação e as comunidades empresariais 
locais, bem como actividades relevantes 
entre agregados.

● Iniciativas para melhorar a integração de 
instituições e intervenientes na investigação 
em economias regionais, através das suas 
interacções a nível de agregados. Incluirão 
actividades transnacionais para melhorar as 
ligações entre partes interessadas na
investigação e as comunidades empresariais 
locais, bem como actividades relevantes 
entre agregados, tais como o 
desenvolvimento de tecnologias que 
permitam a prospecção remota em pequena 
escala de aplicações interdisciplinares.

Or. en
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Justificação

Uma área de investigação indispensável aos sistemas civis pilotados por controlo remoto é o 
desenvolvimento de sensores a distância para as aplicações relevantes que apresentem um 
tamanho, uma escala (e um custo) susceptíveis de permitir a sua montagem num veículo 
pilotado por controlo remoto para levar a cabo uma tarefa específica.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 74
Anexo I, nº 3 "Regiões do conhecimento", "Actividades", parágrafo 2

Será também prestado apoio a actividades 
que promovam um intercâmbio de 
informações sistemático e recíproco, bem 
como interacções entre projectos similares e, 
quando adequado, com acções de outros 
programas comunitários relevantes (por 
exemplo, workshops de análise e de síntese, 
mesas redondas, publicações).

Será também prestado apoio a actividades 
que promovam um intercâmbio de 
informações sistemático e recíproco, bem 
como interacções entre projectos similares e, 
quando adequado, com acções de outros 
programas comunitários relevantes (por 
exemplo, workshops de análise e de síntese, 
mesas redondas, publicações) e a 
participação de países terceiros, sempre que 
isso seja indispensável à consecução dos 
objectivos de um projecto.

Or. en

Justificação

Os países terceiros podem dar um contributo importante para o processo de mentorado e de 
intercâmbio de práticas de excelência.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 75
Anexo I, nº 4 "Potencial de investigação", "Objectivo"

Incentivar a realização do pleno potencial de 
investigação da União alargada através da 
libertação e desenvolvimento do potencial 
de investigação nas regiões de convergência 
e ultraperiféricas da UE e da contribuição 
para o reforço das capacidades dos seus 
investigadores para participarem com 
sucesso em actividades de investigação a 
nível da UE.

Incentivar a realização do pleno potencial de 
investigação de excelência existente ou 
emergente na União alargada através da 
libertação e desenvolvimento do potencial 
de investigação nas regiões de convergência 
e ultraperiféricas da UE e da contribuição 
para o reforço das capacidades dos seus 
investigadores para participarem com 
sucesso em actividades de investigação a 
nível da UE.
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Or. es

Justificação

O potencial a estimular não deve ser apenas o existente. É também necessário apoiar os 
investigadores excelentes que começam a surgir.

Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 76
Anexo I, nº 4 "Potencial de investigação", "Abordagem", parágrafo 2

Ao concentrar a atenção no reforço e 
alargamento da colaboração entre esses 
grupos de investigação e centros de 
investigação noutros países da UE, será dada 
uma contribuição importante para libertar o 
seu potencial e, dessa forma, para o seu 
desenvolvimento sustentável a longo prazo. 
Pela optimização da sua exposição e 
reconhecimento internacionais, do seu 
potencial de liderança e da qualidade dos 
seus cientistas, a visibilidade destes grupos 
de investigação será aumentada e a sua 
participação no Espaço Europeu da 
Investigação será facilitada.

Ao concentrar a atenção no reforço e 
alargamento da colaboração entre esses 
grupos de investigação e centros de 
investigação noutros países da UE, será dada 
uma contribuição importante para libertar o 
seu potencial e, dessa forma, para o seu 
desenvolvimento sustentável a longo prazo. 
Tais centros de investigação poderão
incluir centros de investigação e agregados, 
quer de índole académica, quer dirigidos 
pela indústria, por exemplo, centros de 
excelência em disciplinas específicas, tais 
como a dos sistemas pilotados por controlo 
remoto. Pela optimização da sua exposição e 
reconhecimento internacionais, do seu 
potencial de liderança e da qualidade dos 
seus cientistas, a visibilidade destes grupos 
de investigação será aumentada e a sua 
participação no Espaço Europeu da 
Investigação será facilitada.

Or. en

Justificação

É importante que estas actividades sejam abrangentes ao ponto de reconhecerem um leque 
muito variado de centros de investigação, não se restringindo aos centros de investigação 
universitários. Os centros e os agregados de investigação resultantes da colaboração entre a 
Universidade e a indústria deverão ser igualmente considerados.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 77
Anexo I, nº 4 "Potencial de investigação", "Actividades", parágrafo 1, ponto 2
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● o recrutamento pelos centros 
seleccionados de investigadores experientes 
para fins de participação na transferência de 
conhecimentos e/ou na formação de 
investigadores, nomeadamente como meio 
para incentivar especialmente o regresso de 
investigadores nacionais que saíram do seu 
país; 

● o recrutamento pelos centros 
seleccionados de excelência existentes ou 
emergentes, de investigadores experientes 
para fins de participação na transferência de 
conhecimentos e/ou na formação de 
investigadores, nomeadamente como meio 
para incentivar especialmente o regresso de 
investigadores nacionais que saíram do seu 
país; 

Or. es

Justificação

O potencial a estimular não deve ser apenas o existente. É também necessário apoiar os 
investigadores excelentes que começam a surgir.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 78
Anexo I, nº 4 "Potencial de investigação", "Actividades", parágrafo 1, ponto 3

● a aquisição e desenvolvimento de 
determinados equipamentos de investigação 
para os centros seleccionados;

● a aquisição e desenvolvimento de 
determinados equipamentos de investigação 
e o desenvolvimento de um ambiente 
material para os centros de excelência 
seleccionados existentes ou emergentes em 
apoio dos programas de investigação 
desenvolvidos no seio da associação 
estratégica;

Or. es

Justificação

Tem-se frequentemente a tendência de ignorar ou subavaliar as necessidades materiais que 
implica qualquer acção de investigação e que, consequentemente, devem ser satisfeitas para 
a consecução dos objectivos da própria acção.

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 79
Anexo I, nº 4 "Potencial de investigação", "Actividades", parágrafo 1, ponto 3

● a aquisição e desenvolvimento de 
determinados equipamentos de investigação 
para os centros seleccionados;

● a aquisição e desenvolvimento de 
determinados equipamentos de investigação 
para os centros seleccionados:
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1. Aquisição directa ou modernização de 
equipamento de investigação (até 1 milhão 
de euros). As equipas de investigação das 
regiões da convergência e os Centros 
Europeus de Excelência (seleccionados no 
âmbito do Quinto Programa-Quadro) 
poderão, a título individual, candidatar-se 
ao financiamento da compra ou 
modernização de equipamento de 
investigação. A atribuição das verbas 
dependerá da avaliação da equipa 
candidata, dos planos para a utilização do 
equipamento e da criação de valor 
acrescentado a nível europeu. Será dada 
prioridade a propostas ligadas aos Fundos 
Estruturais. O financiamento será 
atribuído sob a forma de uma subvenção.
2. Aquisição ou modernização de 
equipamento de investigação no âmbito de 
projectos do Sétimo Programa-Quadro (até 
1 milhão de euros). As equipas 
provenientes das regiões da convergência, 
juntamente com os pedidos de 
financiamento apresentados por projectos 
de investigação de consórcios ao abrigo do 
Sétimo Programa-Quadro, poderão 
candidatar-se, a título individual, ao 
financiamento da compra ou modernização 
de equipamento de investigação. A 
candidatura tem de ser aceite pelo 
coordenador do consórcio. A atribuição de 
um financiamento próprio para a compra 
de equipamento dependerá da utilização 
das verbas ao longo do projecto. O 
financiamento adicional será atribuído sob 
a forma de uma subvenção.
3. Aceitação nas regiões da convergência 
do princípio de que a depreciação integral 
do equipamento de investigação poderá 
ocorrer no período de duração da 
subvenção, ou seja, ao fim de três anos, e 
não de cinco, como anteriormente.

Or. pl
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Alteração apresentada por Claude Turmes, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 80
Anexo I, nº 4 "Potencial de investigação", "Actividades", parágrafo 1, ponto 4

● a organização de workshops e 
conferências para facilitar a transferência de 
conhecimentos a nível nacional e 
internacional, envolvendo tanto o próprio 
pessoal de investigação dos centros 
seleccionados como investigadores 
convidados originários de outros países no 
âmbito do desenvolvimento da capacidade 
de formação e da reputação a nível 
internacional dos centros seleccionados, a 
participação do pessoal de investigação dos 
centros seleccionados, ao abrigo do regime, 
em conferências internacionais ou acções de 
formação de curta duração, para a partilha de 
conhecimentos, a formação de redes e a sua 
exposição a um ambiente mais internacional;

● a organização de workshops e 
conferências para facilitar a transferência de 
conhecimentos a nível nacional, regional e 
internacional, envolvendo tanto o próprio 
pessoal de investigação dos centros 
seleccionados como investigadores 
convidados originários de outros países no 
âmbito do desenvolvimento da capacidade 
de formação e da reputação a nível 
internacional dos centros seleccionados, a 
participação do pessoal de investigação dos 
centros seleccionados, ao abrigo do regime, 
em conferências internacionais ou acções de 
formação de curta duração, para a partilha de 
conhecimentos, a formação de redes e a sua 
exposição a um ambiente mais internacional;

Or. en

Alteração apresentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Alteração 81
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 2

O desenvolvimento das sociedades europeias 
depende largamente da sua capacidade de 
criar, explorar e difundir conhecimentos e, a 
partir destes, inovar continuamente. A 
investigação científica desempenha um 
papel importante nesta matéria e deveria 
continuar a ser uma das forças motrizes da 
promoção do crescimento, do bem-estar e do 
desenvolvimento sustentável.

O desenvolvimento das sociedades europeias 
depende largamente da sua capacidade de 
criar, explorar e difundir conhecimentos e, a 
partir destes, inovar continuamente. Os 
novos conhecimentos disseminam-se por 
todo o tecido social, mas o factor que 
desempenha o papel fulcral na sua criação 
é o chamado “triângulo do conhecimento”, 
investigação – educação – inovação. A 
investigação científica desempenha um 
papel importante nesta matéria e deveria 
continuar a ser uma das forças motrizes da 
promoção do crescimento, do bem-estar e do 
desenvolvimento sustentável.

Or. pl
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Justificação

Deve notar-se que o processo da criação de conhecimento ocorre no todo do tecido social e, 
embora a investigação e as instituições a ela ligadas sejam o elemento mais importante nesse 
processo, há um factor-chave que reside nas articulações entre a investigação, a educação e 
a inovação.

Alteração apresentada por Claude Turmes, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 82
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 3

Para atingir este objectivo, é imperativo que 
seja criado um ambiente social e cultural 
propício à realização de trabalhos de 
investigação bem sucedidos e passíveis de 
exploração. Tal significa a tomada em 
consideração de preocupações e 
necessidades societais legítimas, implicando 
um maior debate democrático com um 
público mais empenhado e informado e 
melhores condições para escolhas colectivas 
sobre questões científicas. Deveria 
igualmente estabelecer-se um clima 
favorável às vocações científicas, lançar-se 
uma nova vaga de investimentos em 
investigação e assegurar-se a subsequente 
difusão dos conhecimentos em que assenta a 
estratégia de Lisboa.

Para atingir este objectivo, é imperativo que 
seja criado um ambiente social e cultural 
propício à realização de trabalhos de 
investigação bem sucedidos e passíveis de 
exploração. Tal significa a tomada em 
consideração de preocupações e 
necessidades societais legítimas, implicando 
um maior debate democrático com um 
público mais empenhado e informado e 
melhores condições para escolhas colectivas 
sobre questões científicas. Deverá ser 
concedida às organizações da sociedade 
civil a possibilidade de externalizar as suas 
necessidades de investigação. Deveria 
igualmente estabelecer-se um clima 
favorável às vocações científicas, lançar-se 
uma nova vaga de investimentos em 
investigação e assegurar-se a subsequente 
difusão dos conhecimentos em que assenta a 
estratégia de Lisboa.

Or. en

Justificação

Às organizações da sociedade civil, tal como são definidas pela Comissão Europeia (vide a 
base de dados CONNEX, da Comissão Europeia), deveria ser dada a possibilidade de 
externalizar projectos de investigação que satisfaçam cubram as suas necessidades 
científicas.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 83
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 3

Para atingir este objectivo, é imperativo que 
seja criado um ambiente social e cultural 
propício à realização de trabalhos de 
investigação bem sucedidos e passíveis de 
exploração. Tal significa a tomada em 
consideração de preocupações e 
necessidades societais legítimas, implicando 
um maior debate democrático com um 
público mais empenhado e informado e 
melhores condições para escolhas colectivas 
sobre questões científicas. Deveria 
igualmente estabelecer-se um clima 
favorável às vocações científicas, lançar-se 
uma nova vaga de investimentos em 
investigação e assegurar-se a subsequente 
difusão dos conhecimentos em que assenta a 
estratégia de Lisboa.

Para atingir este objectivo, é imperativo que 
seja criado um ambiente social e cultural 
propício à realização de trabalhos de 
investigação bem sucedidos e passíveis de 
exploração. Tal significa a tomada em 
consideração de preocupações e 
necessidades societais legítimas, implicando 
um maior debate democrático com um 
público mais empenhado e informado e 
melhores condições para escolhas colectivas 
sobre questões científicas. Deveria 
igualmente estabelecer-se um clima 
favorável às vocações científicas, lançar-se 
uma nova vaga de investimentos em 
investigação e assegurar-se a subsequente 
difusão dos conhecimentos em que assenta a 
estratégia de Lisboa. Esta actividade terá 
também como objectivo a plena integração 
das mulheres no mundo científico.

Or. es

Justificação

Entre os objectivos do programa-quadro e dos seus programas derivados, deve figurar o 
aumento da presença de mulheres nos sectores científico e tecnológico, onde ainda estão 
altamente sub-representadas, já que esta é uma necessidade da UE.

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

Alteração 84
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 5

O risco de criação de um fosso científico nas 
nossas sociedades deve ser tratado em 
primeiro lugar. Esse fosso separa os que não 
têm acesso aos conhecimentos relevantes 
dos poucos que o têm e os que não têm 
capacidade para influenciar a decisão 
política no domínio da investigação dos que 
a têm. Daí resultam sentimentos ambíguos 
expressos pelos cidadãos quanto aos 
benefícios potenciais da ciência e tecnologia 

O risco de criação de um fosso científico nas 
nossas sociedades deve ser tratado em 
primeiro lugar. Esse fosso separa os que não 
têm acesso aos conhecimentos relevantes 
dos poucos que o têm e os que não têm 
capacidade para influenciar a decisão 
política no domínio da investigação dos que 
a têm. Daí resultam sentimentos ambíguos 
expressos pelos cidadãos quanto aos 
benefícios potenciais da ciência e tecnologia 
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e à sua efectiva subordinação ao escrutínio 
público. Por um lado, apelam facilmente 
para um maior esforço de investigação a fim 
de resolver os principais problemas do 
mundo actual (doenças, poluição, epidemias, 
desemprego, etc.) e de antecipar melhor os 
seus possíveis impactos no futuro. Por outro, 
não conseguem deixar de mostrar 
desconfiança quanto a determinadas 
utilizações da ciência e a possíveis 
interferências no processo decisório por 
parte de interesses estabelecidos.

e à sua efectiva subordinação ao escrutínio 
público. Por um lado, apelam facilmente 
para um maior esforço de investigação a fim 
de resolver os principais problemas do 
mundo actual (doenças, poluição, epidemias, 
desemprego, etc.) e de antecipar melhor os 
seus possíveis impactos no futuro. Por outro, 
não conseguem deixar de mostrar 
desconfiança quanto a determinadas 
utilizações da ciência e a possíveis 
interferências no processo decisório por 
parte de interesses estabelecidos. A 
investigação só será bem sucedida, se os 
cidadãos estiverem convencidos de que as 
suas preocupações são acauteladas e os 
seus limites éticos salvaguardados.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão dá a ideia de que o problema principal consiste em convencer a 
opinião pública. Por outro lado, é muito importante que os cientistas escutem a preocupações 
das sociedades e respeitam limites.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 85
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 6, ponto 3

● uma percepção de isolamento do mundo 
da ciência em relação às realidades do 
quotidiano da vida económica e social;

● uma percepção de isolamento do mundo 
da ciência em relação às realidades do 
quotidiano da vida económica e social e 
uma percepção da crescente subordinação
dos cientistas à influência indevida de 
diversos grupos de interesses;

Or. en

Justificação

Um dos problemas na percepção da Ciência pela opinião pública é, regra geral, o cepticismo 
crescente em relação à imparcialidade e à objectividade dos cientistas em muitos dossiês 
amplamente divulgados (por exemplo, ao nível da investigação médica e das biotecnologias), 
onde o que está em jogo é de grande importância. A UE pode agir no sentido de impor uma 
maior transparência no que diz respeito às fontes de financiamento e às pressões que 
influenciam o curso da investigação científica, criando, assim, um clima mais favorável ao 
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florescimento da Ciência.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 86
Anexo I, Ciência na Sociedade, Abordagem, parágrafo 6, travessões 4 bis e 4 ter (novos)

- incerteza na comunidade científica no 
tocante à combinação do papel de perito 
científico com o papel de cidadão igual aos 
outros;
- dúvidas acerca da independência dos 
investigadores de interesses económicos ou 
outros;

Or. da

Justificação

A inexistência de um debate aberto sobre os interesses económicos ou outros (legais) dos 
investigadores e dos institutos de investigação pode constituir um obstáculo significativo à 
confiança do público na investigação e nos seus resultados. Estas questões ganharam 
actualidade devido à evolução da sociedade, uma vez que é agora atribuído um maior peso à 
utilização que é dada à investigação e, simultaneamente, aumentou o financiamento externo 
da investigação, o que influencia não só os domínios em que a investigação é realizada mas 
também o modo como a mesma é efectuada. 

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 87
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 6, ponto 4 quater (novo)

● Insuficiente qualidade da informação 
científica disponível para o público.

Or. es

Justificação

Um dos factores que podem ampliar o fosso existente entre a ciência e a sociedade é a 
manutenção de uma informação científica que, apesar de pública, continua a ser inacessível 
pela complexidade dos seus termos. É preciso que a informação disponível para a sociedade 
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possa ser entendida e aproveitada por esta.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 88
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 7, travessão 4

- colmatar o fosso entre os que têm uma 
educação científica e os que não a têm e 
promover o gosto pela cultura científica em 
proximidade directa com todos os cidadãos 
(fazendo apelo às cidades, regiões, 
fundações, centros científicos, etc.);

- colmatar o fosso entre os que têm uma 
educação científica e os que não a têm e 
promover o gosto pela cultura científica em 
proximidade directa com todos os cidadãos 
(fazendo apelo às cidades, regiões, 
fundações, centros científicos, museus, 
organizações da sociedade civil, etc.);

Or. es

Justificação

Convém incluir os museus e determinadas organizações civis no conceito de centros 
científicos.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 89
Anexo I, Ciência na Sociedade, Abordagem, parágrafo 7, travessão 4 bis (novo)

- promover o debate e a reflexão na 
comunidade científica acerca dos aspectos 
sociais da investigação;

Or. da

Justificação

Um obstáculo importante à compreensão mútua entre a comunidade científica e o resto da 
sociedade é a falta de debate no seio da comunidade científica acerca dos aspectos sociais da 
investigação, como, por exemplo, os aspectos éticos ou as consequências das novas 
tecnologias.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 90
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 7, travessão 4 ter (novo)
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- explorar os meios para a melhoria da boa 
governação do sistema europeu de 
investigação e inovação; 

Or. es

Justificação

A boa governação é também importante em I+D.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 91
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 7, travessão 6

- apresentar uma imagem da ciência e dos 
investigadores que seja compreensível por 
todos, especialmente os jovens;

- apresentar uma imagem da ciência e dos 
investigadores que inspire confiança e seja 
compreensível por todos, especialmente os 
jovens;

Or. en

Justificação

A confiança depositada nos resultados da investigação científica, nomeadamente, no caso da 
investigação científica de ponta, está a ser cada vez mais posta em causa por opiniões 
públicas que concebem muitos cientistas como sendo demasiado vulneráveis à venalidade ou 
ao carrerismo. A UE pode tomar medidas para combater o alarmismo e restaurar a 
confiança da opinião pública na Ciência feita na Europa.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 92
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 7, travessão 7

- ajudar as mulheres a continuar a 
progredir em carreiras científicas e a utilizar 
melhor as suas competências científicas para 
benefício de todos;

- impulsionar o progresso das mulheres em 
carreiras científicas e a utilizar melhor as 
suas competências científicas para benefício 
de todos;

Or. es

Justificação

 Neste contexto, julgamos mais adequado falar de "impulso" em vez de "ajuda".
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Alteração apresentada por Eluned Morgan

Alteração 93
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", parágrafo 7, travessão 8 bis (novo)

- colaborar com as iniciativas sem fins 
lucrativos ao nível da luta contra a droga.

Or. en

Justificação

Também a investigação sem fins lucrativos deverá constituir uma prioridade para os 
financiamentos de carácter público.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 94
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", "Primeira linha de acção: Uma 

governação mais dinâmica da relação entre ciência e sociedade", ponto 1, travessão 1

- Melhor utilização, e acompanhamento do 
impacto, da peritagem e pareceres 
científicos para a tomada de decisões 
políticas na Europa e desenvolvimento de 
ferramentas e mecanismos práticos (por 
exemplo, redes electrónicas);

- Contributo para a formação permanente e 
a actualização dos profissionais e 
funcionários que gerem as ajudas e 
programas de investigação nos Estados e 
regiões, procurando a aproximação dos 
seus métodos e o conhecimento das 
melhores práticas.

Or. es

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 95
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", "Primeira linha de acção: Uma 

governação mais dinâmica da relação entre ciência e sociedade", ponto 1, travessão 2

- Promoção da confiança e da auto-regulação 
na comunidade científica;

- Promoção da responsabilização 
democrática, da confiança e da 
auto-regulação na comunidade científica;

Or. en
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Justificação

Um dos problemas na percepção da Ciência pela opinião pública é, regra geral, o cepticismo 
crescente em relação à imparcialidade e à objectividade dos cientistas em muitos dossiês 
amplamente divulgados (por exemplo, ao nível da investigação médica e das biotecnologias), 
onde o que está em jogo é de grande importância. A UE pode agir no sentido de impor uma 
maior transparência no que diz respeito às fontes de financiamento e às pressões que 
influenciam o curso da investigação científica, criando, assim, um clima mais favorável ao 
florescimento da Ciência.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 96
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", "Primeira linha de acção: Uma 

governação mais dinâmica da relação entre ciência e sociedade", ponto 1, travessão 2

- Promoção da confiança e da auto-regulação 
na comunidade científica;

- Promoção da confiança e da auto-regulação 
na comunidade científica, redefinindo e
divulgando os critérios de base sobre as 
garantias científicas;

Or. es

Alteração apresentada por Claude Turmes, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 97
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", "Primeira linha de acção: Uma 

governação mais dinâmica da relação entre ciência e sociedade", ponto 1, travessão 3

- Incentivo ao debate sobre a difusão da 
informação, incluindo o acesso aos 
resultados científicos e o futuro das 
publicações científicas.

- Incentivo ao debate sobre a difusão da 
informação, incluindo o acesso aos 
resultados científicos e o futuro das 
publicações científicas, bem como a criação 
de um Banco Europeu do Conhecimento.

Or. en

Justificação

A investigação europeia seria mais eficaz, se os resultados da investigação passada 
conhecessem uma mais ampla divulgação. O Banco Europeu do Conhecimento constituiria 
uma biblioteca de livre acesso para os resultados da investigação após um período de 
carência contado a partir da data oficial de conclusão do projecto, a menos que houvesse 
razões imponderáveis para que isso não acontecesse no caso de um determinado projecto.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 98
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", "Primeira linha de acção: Uma 

governação mais dinâmica da relação entre ciência e sociedade", ponto 2, parte introdutória

As aspirações e preocupações da sociedade e 
os princípios éticos fundamentais devem ser 
integrados de melhor forma em todo o 
processo de investigação, criando um 
ambiente mais seguro e construtivo para os 
investigadores e a sociedade no seu 
conjunto. Há dois aspectos a ter em conta:

As aspirações e preocupações da sociedade e 
os princípios éticos fundamentais devem ser 
integrados de melhor forma em todo o 
processo de investigação, criando, por um 
lado, um ambiente mais seguro e construtivo 
para os investigadores e a sociedade no seu 
conjunto e, por outro, um conjunto de 
referências para uma investigação 
incontroversa do ponto de vista ético, na 
observância dos direitos fundamentais. Há 
dois aspectos a ter em conta:

Or. en

Justificação

Esta alteração aspira ao reforço da referência aos limites éticos na parte do programa 
relativa à ciência e à sociedade.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 99
Anexo I, Ciência na Sociedade, Abordagem, Primeira linha de acção: Uma governação mais 

dinâmica da relação entre ciência e sociedade, ponto 2, travessão 2 bis (novo)

- Atribuição de maior ênfase ao debate no 
seio da comunidade científica acerca dos
aspectos sociais da investigação;

Or. da

Justificação

Um obstáculo importante à compreensão mútua entre a comunidade científica e o resto da 
sociedade é a falta de debate no seio da comunidade científica acerca dos aspectos sociais da 
investigação como, por exemplo, os aspectos éticos ou as consequências das novas 
tecnologias. Esta tendência pode ser contrariada mediante uma abordagem orientada para a 
compreensão por parte da comunidade científica dos aspectos sociais da investigação.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 100
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", "Primeira linha de acção: Uma 

governação mais dinâmica da relação entre ciência e sociedade", ponto 3

● A fim de tratar as relações entre ciência e 
sociedade no âmbito de políticas judiciosas, 
os conhecimentos acumulados nos domínios 
da história, sociologia e filosofia das 
ciências devem ser alargados, consolidados e 
difundidos a nível europeu. Para tal, os 
académicos especializados nestas disciplinas 
deveriam formar redes para estruturar a 
investigação e realizar debates capazes de 
revelar a participação real da ciência na 
construção de uma sociedade e identidade 
europeias, sublinhando nomeadamente:

● A fim de tratar as relações entre ciência e 
sociedade no âmbito de políticas judiciosas, 
os conhecimentos acumulados nos domínios 
da história, património científico e 
tecnológico, sociologia e filosofia das 
ciências devem ser alargados, consolidados e 
difundidos a nível europeu. Para tal, os 
académicos especializados nestas disciplinas 
deveriam formar redes para estruturar a 
investigação e realizar debates capazes de 
revelar a participação real da ciência na 
construção de uma sociedade e identidade 
europeias, sublinhando nomeadamente:

- as relações entre ciência, democracia e 
direito,

- as relações entre ciência, democracia e 
direito,

- a investigação sobre ética no domínio da 
ciência e tecnologia,

- a investigação sobre ética no domínio da 
ciência e tecnologia,

-a influência recíproca entre ciência e 
cultura,

-a influência recíproca entre ciência e 
cultura,

-o papel e a imagem dos cientistas. -o papel e a imagem dos homens e mulheres
cientistas, e
- tornar a ciência mais compreensível para 
a sociedade e promover o debate público.

Or. es

Justificação

O património científico e tecnológico vai além da história, já que é transmitido tendo o 
próprio decurso da história como suporte. Por outro lado, o conhecimento não pode ficar 
confinado à elite científica que o compreende e o maneja; devem ser encontradas formas de 
aproximar a ciência à sociedade, tornando mais compreensíveis os conhecimentos que a 
ciência encerra.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 101
Anexo I, Ciência na Sociedade, Abordagem, Primeira linha de acção: Uma governação mais 

dinâmica da relação entre ciência e sociedade, ponto 3, parte introdutória
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A fim de tratar as relações entre ciência e 
sociedade no âmbito de políticas judiciosas, 
os conhecimentos acumulados nos domínios 
da história, sociologia e filosofia das 
ciências devem ser alargados, consolidados e 
difundidos a nível europeu. Para tal, os 
académicos especializados nestas disciplinas 
deveriam formar redes para estruturar a 
investigação e realizar debates capazes de 
revelar a participação real da ciência na 
construção de uma sociedade e identidade 
europeias, sublinhando nomeadamente:

A fim de tratar as relações entre ciência e 
sociedade no âmbito de políticas judiciosas, 
os conhecimentos acumulados nos domínios 
da história, sociologia e filosofia das 
ciências devem ser alargados, consolidados e 
difundidos a nível europeu. Para tal, os 
académicos especializados nestas disciplinas 
deveriam formar redes para estruturar a 
investigação e realizar debates capazes de 
revelar e contribuir para uma reflexão 
sobre a participação real da ciência na 
construção de uma sociedade e identidade 
europeias, sublinhando nomeadamente:

Or. da

Justificação

Salienta-se deste modo que o diálogo com a sociedade também constitui uma oportunidade 
para a reflexão interna e para a tomada em consideração de novos pontos de vista tanto na 
sociedade como na comunidade científica.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 102
Anexo I, Ciência na Sociedade, Abordagem, Primeira linha de acção: Uma governação mais 

dinâmica da relação entre ciência e sociedade, ponto 4, travessão 3 bis (novo)

- Reflexão sobre o modo como as 
universidades podem combinar a 
investigação comercial com o seu papel 
tradicional de produtoras independentes de 
conhecimento para uso de toda a 
sociedade;

Or. da

Justificação

É essencial manter a confiança no papel das universidades enquanto produtoras 
independentes de conhecimento para uso de toda a sociedade. Por conseguinte, os dilemas 
das universidades aumentam à medida que aumenta a comercialização. As universidades da 
Europa vêem-se cada vez mais obrigadas a enfrentar e a documentar estes dilemas.



PE 374.088v02-00 66/77 AM\619606PT.doc

PT

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 103
Anexo I, nº 5 "Ciência na sociedade", "Abordagem", "Terceira linha de acção: Ciência e 

sociedade em comunicação", travessão 1

- disponibilização de informações fiáveis e 
atempadas à imprensa científica, incluindo 
o apoio ao desenvolvimento de um centro 
europeu de informação para a imprensa 
científica;

- disponibilização de informações científicas
fiáveis e atempadas à imprensa e aos outros 
meios de comunicação;

Or. es

Justificação

Não consideramos oportuna a criação de um centro europeu de informação para a imprensa 
científica. 

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 104
Anexo I, Ciência na Sociedade, Abordagem, Terceira linha de acção: Ciência e sociedade em 

comunicação, travessões 6 bis e 6 ter (novos)

- melhoria da comunicação dos resultados 
da investigação e das questões relacionadas 
com a investigação por parte da 
comunidade científica tanto a decisores 
políticos como ao público, com o objectivo 
de contribuir para o debate sobre a política 
científica;
- incentivo aos investigadores para que, na 
comunicação com o resto da sociedade, 
revelem abertura de espírito no tocante às 
hipóteses e valores fundamentais, às 
incertezas e aos eventuais interesses 
económicos da sua investigação.

Or. da

Justificação

1.  Em virtude do desenvolvimento da sociedade da informação e da importância crescente de 
investigação para o desenvolvimento de sociedade, a capacidade melhorada de os 
investigadores comunicarem os seus resultados é cada vez mais necessária, para não dizer 
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indispensável, se pretendemos que a Europa explore ao máximo o potencial da sua economia 
baseada no conhecimento.

2. Em particular nas ciências médicas foram estabelecidos nos últimos anos sistemas de 
declaração de interesses e há cada vez mais necessidade de alargar esses sistemas a outros 
domínios; tal implica também a necessidade de estabelecer e desenvolver princípios.

 

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 105
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional", "Objectivo", parágrafo 1

Para se tornar competitiva e desempenhar 
um papel de líder a nível mundial, a 
Comunidade Europeia necessita de uma 
política científica e tecnológica internacional 
sólida e coerente.

Para se tornar competitiva e desempenhar 
um papel de líder a nível mundial, a 
Comunidade Europeia necessita de uma 
política científica e tecnológica internacional 
sólida e coerente. Será preparada uma 
estratégia global de cooperação 
internacional que inclua todas as acções 
internacionais levadas a cabo ao abrigo dos 
diferentes programas específicos do 
Programa-Quadro.

Or. en

Justificação

A cooperação internacional reveste-se também de muito interesse para investigação de 
ponta.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 106
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional",  "Objectivo", parágrafo 2, 

travessão 1

- Apoiar a competitividade europeia através 
de parcerias estratégicas com países 
terceiros em domínios científicos 
seleccionados e da contratação dos 
melhores cientistas de países terceiros para 
trabalhar na Europa e com a Europa;

- Apoiar a competitividade europeia
mediante o reforço da produção de 
conhecimento na Europa, promovendo a 
articulação das Universidades, das 
instituições ligadas às investigação e das 
empresas europeias com os conhecimentos
e os recursos humanos provenientes do 
estrangeiro e contribuindo, assim, para a 
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abertura dos mercados emergentes e em 
vias de desenvolvimento à indústria 
europeia;

Or. en

Justificação

Os fins não devem confundir-se com os meios.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 107
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional", "Objectivo", parágrafo 2,  

travessão 2

- Tratar de problemas específicos que os 
países terceiros enfrentam ou que sejam de 
carácter global, com base no interesse e 
benefício mútuos.

- Tratar de problemas específicos que os 
países terceiros enfrentam ou que sejam de 
carácter global, com base no interesse e 
benefício mútuos, especialmente os 
relacionados com a investigação para o 
desenvolvimento.

Or. es

Justificação

As investigações que potenciam o desenvolvimento destes países terceiros têm um efeito 
multiplicador.

Alteração apresentada por Claude Turmes e Caroline Lucas, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 108
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional",  "Abordagem", parágrafo 1

A fim de identificar e estabelecer as áreas 
prioritárias de investigação de interesse e 
benefício mútuos com os países terceiros 
visados (países parceiros da cooperação 
internacional) para as acções de cooperação 
internacional específicas do programa 
específico “Cooperação”, serão 
intensificados os diálogos políticos e as 
redes de parcerias existentes com as 
diferentes regiões nesses países terceiros, a 
fim de dar contributos para a implementação 

A fim de identificar e estabelecer as áreas 
prioritárias de investigação de interesse e 
benefício mútuos com os países terceiros 
visados (países parceiros da cooperação 
internacional) para as acções de cooperação 
internacional específicas do programa 
específico “Cooperação”, serão 
intensificados os diálogos políticos e as 
redes de parcerias existentes com as 
diferentes regiões nesses países terceiros, a 
fim de dar contributos para a implementação 
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dessas acções. Será promovida a coerência 
das actividades nacionais de cooperação 
científica internacional pelo apoio à 
coordenação de programas nacionais 
(Estados-Membros, países candidatos e 
associados) através da coordenação 
multilateral de políticas e actividades de IDT 
nacionais. A cooperação com países 
terceiros no âmbito do programa-quadro 
visará, em especial, os seguintes grupos de 
países:

dessas acções. Será promovida a coerência 
das actividades nacionais de cooperação 
científica internacional pelo apoio à 
coordenação de programas nacionais 
(Estados-Membros, países candidatos e 
associados) através da coordenação 
multilateral de políticas e actividades de IDT 
nacionais. A cooperação com países 
terceiros no âmbito do programa-quadro 
visará, em especial, os seguintes grupos de 
países, desde que eles não violem a 
legislação comunitária ou as Convenções 
das Nações Unidas sobre os Direitos 
Humanos:

Or. en

Justificação

Não seria aceitável que os fundos de investigação da UE fossem utilizados para prestar apoio 
técnico e científico a países que se encontrem numa situação de violação dos Direitos 
Humanos. Os cientistas e os investigadores dos vários Estados-Membros têm repetidamente 
solicitado que a UE assuma esse compromisso.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 109
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional", "Abordagem", parágrafo 1

A fim de identificar e estabelecer as áreas 
prioritárias de investigação de interesse e 
benefício mútuos com os países terceiros 
visados (países parceiros da cooperação 
internacional) para as acções de cooperação 
internacional específicas do programa 
específico “Cooperação”, serão 
intensificados os diálogos políticos e as 
redes de parcerias existentes com as 
diferentes regiões nesses países terceiros, a 
fim de dar contributos para a implementação 
dessas acções. Será promovida a coerência 
das actividades nacionais de cooperação 
científica internacional pelo apoio à 
coordenação de programas nacionais 
(Estados-Membros, países candidatos e 
associados) através da coordenação 
multilateral de políticas e actividades de IDT 

A fim de identificar e estabelecer as áreas 
prioritárias de investigação de interesse e 
benefício mútuos com os países terceiros 
visados (países parceiros da cooperação 
internacional) para as acções de cooperação 
internacional específicas do programa 
específico “Cooperação”, serão 
intensificados os diálogos políticos e as 
redes de parcerias existentes com as 
diferentes regiões nesses países terceiros, a 
fim de dar contributos para a implementação 
dessas acções, podendo ser feita a 
coordenação com as actividades 
internacionais dos países membros no 
sentido de explorar a sinergia das mesmas 
acções. Será promovida a coerência das 
actividades nacionais de cooperação 
científica internacional pelo apoio à 



PE 374.088v02-00 70/77 AM\619606PT.doc

PT

nacionais. A cooperação com países 
terceiros no âmbito do programa-quadro 
visará, em especial, os seguintes grupos de 
países:

coordenação de programas nacionais 
(Estados-Membros, países candidatos e 
associados) através da coordenação 
multilateral de políticas e actividades de IDT 
nacionais. A cooperação com países 
terceiros no âmbito do programa-quadro 
visará, em especial, os seguintes grupos de
países:

Or. es

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 110
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional", "Abordagem", parágrafo 1, 

travessões 3 e 4

- Países em desenvolvimento; - América Latina;
- Economias emergentes. - Países em desenvolvimento e as

economias emergentes.

Or. es

Justificação

O interesse histórico da Europa, em particular de determinados Estados-Membros, na 
América Latina torna necessária uma referência explícita a esta região.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 111
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional", "Abordagem", parágrafo 2

As acções de investigação de cooperação 
internacional com orientação temática são 
realizadas no âmbito do programa específico 
“Cooperação”. As acções internacionais na 
área do potencial humano são realizadas no 
âmbito do programa específico “Pessoas”. 
As actividades horizontais de apoio à
cooperação internacional são descritas no 
presente programa. Será garantida a 
coordenação geral das acções de cooperação 
internacional realizadas no âmbito dos 
diferentes programas.

As acções de investigação de cooperação 
internacional com orientação temática são 
realizadas no âmbito do programa específico 
“Cooperação”. As acções internacionais na 
área do potencial humano são realizadas no 
âmbito do programa específico “Pessoas”. 
As acções horizontais de apoio e as medidas 
centradas numa área temática específica 
ou numa área interdisciplinar e incluídas 
no programa "Cooperação" serão 
implementadas, podendo eventualmente ser 
apoiadas, num número limitado de casos, 
por acções de cooperação específicas de 
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interesse mútuo. Será reforçada a 
coordenação geral das acções de cooperação 
internacional realizadas no âmbito dos 
diferentes programas a fim de assegurar 
uma abordagem coerente e de desenvolver 
sinergias com outros instrumentos 
comunitários (p. ex., Instrumento Europeu 
de Vizinhança , projectos de ajuda ao 
desenvolvimento, etc).
As actividades específicas contemplam o 
financiamento de acções resultantes dos 
diálogos bi-regionais e bilaterais em 
domínios de investigação de interesse e 
benefício mútuos. O Sétimo 
Programa-Quadro consagrará, no mínimo, 
5% dos seus recursos às acções de 
cooperação internacional, 2% dos quais 
serão destinados às actividades incluídas 
neste programa específico. As dotações não 
utilizadas nos programas "Cooperação" e 
"Pessoas" serão afectadas ao reforço das 
actividades do programa "Capacidades". 
A Comissão assegurará a coordenação das 
actividades de cooperação internacional no 
conjunto do programa-quadro, incluindo a 
política de diálogo com os países associados 
e com as regiões e fóruns internacionais.
Será necessária, na planificação das 
primeiras fases do programa-quadro, a 
identificação das actividades de I+D em 
Cooperação Internacional e no seu 
contexto regional.

Or. es

Justificação

É necessário pormenorizar claramente os processos de sinergia e o cruzamento de 
interdisciplinariedades entre programas. Neste quadro, a Comissão irá desempenhar uma 
função de coordenadora entre todas as actividades promovidas a partir do Sétimo 
Programa-Quadro e dos programas específicos.

Por outro lado, é preciso prever, para áreas geográficas concretas, acções específicas que se 
adaptem às suas necessidades específicas e aos objectivos da política de cooperação da UE.

Por conseguinte, é necessário fixar um objectivo orçamental mínimo para as actividades de 
cooperação internacional do Sétimo Programa-Quadro. Ora, tendo em conta a percentagem 
atribuída ao sexto programa-quadro, cerca de 3,5%, propomos que o valor seja aumentado 
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para 5%, estando incluídos neste valor 2% para acções específicas em áreas geográficas e 
acções de apoio horizontal.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 112
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional",  "Abordagem", parágrafo 2

As acções de investigação de cooperação 
internacional com orientação temática são 
realizadas no âmbito do programa específico 
“Cooperação”. As acções internacionais na 
área do potencial humano são realizadas no 
âmbito do programa específico “Pessoas”. 
As actividades horizontais de apoio à 
cooperação internacional são descritas no 
presente programa. Será garantida a 
coordenação geral das acções de cooperação 
internacional realizadas no âmbito dos 
diferentes programas.

As acções de investigação de cooperação 
internacional com orientação temática são 
realizadas no âmbito do programa 
“Cooperação”. As acções internacionais na 
área do potencial humano e da investigação 
de ponta são realizadas no âmbito dos
programas “Pessoas” e “Ideias”, 
respectivamente. As actividades horizontais 
de apoio à cooperação internacional, 
incluindo as medidas de apoio à execução 
da estratégia europeia de cooperação 
internacional no domínio da Ciência, são 
descritas no presente programa. Será 
garantida a coordenação geral das acções de 
cooperação internacional realizadas no 
âmbito dos diferentes programas.

Or. en

Justificação

A investigação de ponta tem de estar aberta à cooperação internacional e, tal como se afirma 
na alteração 1, as actividades de interesse mútuo que não possam ser consideradas como de 
âmbito "horizontal" e não sejam financiadas através de outros programas específicos devem
realizar-se ao abrigo desta rubrica. Além disso, seria inútil definir uma estratégia global sem 
definir os meios financeiros para a aplicar. Esses meios têm de ser inscritos na rubrica 
"Actividades de Cooperação Internacional" e devem ser utilizados de molde a evitar a 
fragmentação entre as prioridades temáticas e os programas específicos e a promover a 
ocorrência de sinergias com outras políticas, como, por exemplo, a política de ajuda ao 
desenvolvimento.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 113
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional", "Abordagem", parágrafo 2

As acções de investigação de cooperação 
internacional com orientação temática são 
realizadas no âmbito do programa específico 
“Cooperação”. As acções internacionais na 

As acções de investigação de cooperação 
internacional com orientação temática são 
realizadas no âmbito do programa específico 
“Cooperação”. As acções internacionais na 



AM\619606PT.doc 73/77 PE 374.088v02-00

PT

área do potencial humano são realizadas no 
âmbito do programa específico “Pessoas”. 
As actividades horizontais de apoio à 
cooperação internacional são descritas no 
presente programa. Será garantida a 
coordenação geral das acções de cooperação 
internacional realizadas no âmbito dos 
diferentes programas.

área do potencial humano são realizadas no 
âmbito do programa específico “Pessoas”. 
As actividades horizontais de apoio à 
cooperação internacional, bem como as 
acções de cooperação específicas, são 
descritas no presente programa. Será 
garantida a coordenação geral das acções de 
cooperação internacional realizadas no 
âmbito dos diferentes programas.

Or. es

Justificação

Esta parte do programa não deve restringir-se às actividades horizontais de coordenação, 
mas prever igualmente o financiamento de projectos não necessariamente ligados às 
temáticas prioritárias do Programa “Cooperação”.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 114
Anexo I, nº 6 "Actividades de cooperação internacional", "Actividades", ponto 1, parágrafo 1

A cooperação científica e tecnológica da UE 
para a definição de prioridades será baseada 
num diálogo político abrangente com 
regiões e países, tomando em consideração 
as suas condições socioculturais e 
capacidades de investigação. Este diálogo 
em matéria de cooperação científica e 
tecnológica é desenvolvido a múltiplos 
níveis, como através de instâncias 
internacionais (as várias convenções da 
ONU) e de diálogos bi-regionais 
institucionalizados, incluindo: reuniões 
Ásia-Europa (ASEM), América Latina, 
Caraíbas e UE (ALCUE), parcerias com o 
Mediterrâneo e Balcãs Ocidentais, os 
Estados da EU-ACP (África, Caraíbas e 
Pacífico) e a Europa Oriental, Cáucaso e 
Ásia Central, e acordos bilaterais e 
multilaterais, bem como através de reuniões 
transregionais informais de cientistas e 
outros parceiros societais. 

A cooperação científica e tecnológica da UE 
para a definição de prioridades será baseada 
num diálogo político abrangente com 
regiões e países, tomando em consideração 
as suas condições socioculturais e 
capacidades de investigação, podendo 
assentar na experiência das INCO-nets.
Este diálogo em matéria de cooperação 
científica e tecnológica é desenvolvido a 
múltiplos níveis, como através de instâncias 
internacionais (as várias convenções da 
ONU) e de diálogos bi-regionais 
institucionalizados, incluindo: reuniões 
Ásia-Europa (ASEM), América Latina, 
Caraíbas e UE (ALCUE), parcerias com o 
Mediterrâneo e Balcãs Ocidentais, os 
Estados da EU-ACP (África, Caraíbas e 
Pacífico) e a Europa Oriental, Cáucaso e 
Ásia Central, e acordos bilaterais e 
multilaterais, bem como através de reuniões 
transregionais informais de cientistas e 
outros parceiros societais. 

Or. es
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Justificação

Ficaria assim demonstrado o desejo de cooperação com países associados, em relações de 
vizinhança, em desenvolvimento, etc., tal como já foi feito no anterior sexto programa-
quadro, e levado a cabo com acções de tipo INCO (reconhecidas pela comunidade 
internacional).

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 115
Anexo III, parágrafo 1

De acordo com o anexo II, a Comunidade 
concederá uma subvenção (acção de 
coordenação e apoio) ao Banco Europeu do 
Investimento (BEI). Essa subvenção 
contribuirá para o objectivo da Comunidade 
de promoção do investimento do sector 
privado em investigação, ao aumentar a 
capacidade do Banco para gerir o risco, 
permitindo-lhe assim: i) conceder um maior 
volume de empréstimos para um 
determinado nível de risco e ii) financiar 
acções europeias de IDT mais arriscadas do 
que seria possível sem esse apoio 
comunitário.

De acordo com o anexo II, a Comunidade 
concederá uma subvenção (acção de 
coordenação e apoio) ao Banco Europeu do 
Investimento (BEI) que será um parceiro da 
partilha de riscos. Essa subvenção 
contribuirá para o objectivo da Comunidade 
de promoção do investimento do sector 
privado em investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração, ao aumentar a 
capacidade do Banco para gerir o risco, 
permitindo-lhe assim: i) conceder um maior 
volume de empréstimos e garantias para um 
determinado nível de risco e ii) financiar 
acções europeias de IDT mais arriscadas do 
que seria possível sem esse apoio 
comunitário.

Or. es

Justificação

 Alteração necessária para que fique claro o papel do BEI.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 116
Anexo III, parágrafo 2

O BEI emprestará fundos obtidos nos 
mercados financeiros internacionais, de 
acordo com as suas regras, regulamentos e 
procedimentos habituais. Utilizará então 
essa subvenção, bem como os seus próprios 
fundos, para o provimento e afectação de 

O BEI emprestará fundos obtidos nos 
mercados financeiros internacionais, de 
acordo com as suas regras, regulamentos e 
procedimentos habituais. Utilizará então 
essa subvenção, bem como os seus próprios 
fundos, para o provimento e afectação de 
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capitais a nível interno, a fim de cobrir uma 
parte dos riscos associados aos empréstimos 
concedidos a grandes acções europeias de 
IDT elegíveis.

capitais a nível interno, a fim de cobrir uma 
parte dos riscos associados aos empréstimos 
concedidos a acções europeias de IDT 
elegíveis.

Or. es

Justificação

Não há qualquer razão para limitar o acesso ao BEI; os empréstimos não devem ser apenas 
concedidos às "grandes" acções.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 117
Anexo III, parágrafo 5, ponto 2

● A elegibilidade de acções europeias de 
IDT importantes. A regra geral é que o 
desenvolvimento de infra-estruturas de 
investigação financiadas pela Comunidade 
ao abrigo do presente programa específico 
será automaticamente elegível. Poderão 
igualmente ser consideradas outras 
estruturas de investigação. De acordo com o 
regulamento adoptado 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 acções europeias de 
IDT importantes. A regra geral é que o 
desenvolvimento de infra-estruturas de 
investigação financiadas pela Comunidade 
ao abrigo do presente programa específico 
será automaticamente elegível. Poderão 
igualmente ser consideradas outras 
estruturas de investigação. Os candidatos, 
independentemente da sua dimensão 
(incluindo as PME), podem beneficiar 
deste instrumento para o financiamento 
das suas actividades. De acordo com o 
regulamento adoptado 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. es

Justificação

Colocar limites de tamanho para a participação nos empréstimos do BEI prejudicaria 
claramente as PME e contrariaria o espírito do programa específico.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 118
Anexo IV, título e parágrafo 1

Coordenação de programas de investigação 
não comunitários

Implementação conjunta de programas de 
investigação não comunitários

É seguidamente apresentada uma iniciativa 
para a execução conjunta de programas de 
investigação nacionais, que será objecto de 
uma decisão separada com base no artigo 
169° do Tratado. Durante a execução do 7º 
programa-quadro, poderão ser identificadas 
e propostas outras iniciativas.

É seguidamente apresentada uma iniciativa 
que servirá de base indicativa para a 
execução conjunta de programas de 
investigação nacionais, que poderá ser 
objecto de uma decisão separada com base 
no artigo 169° do Tratado. Durante a 
execução do 7º programa-quadro, poderão 
ser identificadas e propostas outras 
iniciativas.

Or. es

Justificação

Alteração semântica, pois os programas, mais do que serem coordenados, são 
"implementados" de forma conjunta.

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 119
Anexo IV, parágrafo 2

No caso desta decisão, será criada uma 
estrutura de execução específica, juntamente 
com a estrutura organizacional e os órgãos 
de governação adequados necessários para a 
implementação da acção. Nos termos 
estabelecidos no anexo II, a Comunidade 
prestará apoio financeiro à iniciativa e 
participará activamente na implementação 
pelos meios mais adequados para esta acção.

No caso desta decisão, seria criada uma 
estrutura de execução específica, juntamente 
com a estrutura organizacional e os órgãos 
de governação adequados necessários para a 
implementação da acção. Nos termos 
estabelecidos no anexo II, a Comunidade 
poderia prestar apoio financeiro à iniciativa 
e poderia participar activamente na 
implementação pelos meios mais adequados 
para esta acção.

Or. es

Justificação

A alteração justifica-se por si só.
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Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 120
Anexo IV, ponto 1, subtítulo e parágrafo 1

Iniciativa ao abrigo do artigo 169° no 
domínio das PME executantes de 
investigação

Iniciativa ao abrigo do artigo 169° no 
domínio das PME que operam no sector do 
desenvolvimento tecnológico 

O objectivo será criar e implementar um 
programa de I&D conjunto em favor das 
PME executantes de investigação, a fim de 
promover a sua capacidade de investigação e 
inovação. Com base no programa EUREKA, 
serão incentivados e apoiados projectos de 
I&D transnacionais liderados por essas 
PME. Esta iniciativa complementa outras 
acções em favor das PME realizadas no 
contexto do 7º programa-quadro.

O objectivo será criar e implementar um 
programa de I&D conjunto em favor das 
PME que operam no sector do 
desenvolvimento tecnológico, a fim de 
promover a sua capacidade de investigação e 
inovação. Com base no programa EUREKA, 
serão incentivados projectos orientados 
para mercados inovadores e apoiados 
projectos de I&D transnacionais liderados 
por essas PME. Esta iniciativa complementa 
outras acções em favor das PME realizadas 
no contexto do 7º programa-quadro.

Or. es

Justificação

Para além da investigação, acrescentar o desenvolvimento tecnológico e a inovação.


