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Alteração 4
Neena Gill

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto do Conselho Alteração

(2) Nos termos da alínea b) do artigo 11.º 
do Acordo, "o presente acordo é concluído 
por um período inicial de cinco anos, 
podendo ser reconduzido por comum 
acordo entre as partes após a avaliação a 
realizar durante o último ano de cada 
período sucessivo".

(2) Nos termos da alínea b) do artigo 11.º 
do Acordo, "o presente acordo é concluído 
por um período inicial de cinco anos, 
podendo ser reconduzido por comum 
acordo entre as partes após a avaliação a 
realizar durante o último ano de cada 
período sucessivo". Para além disso, 
deveria efectuar-se uma avaliação 
intercalar a meio do período.

Or. en

Justificação

Atendendo a que o Sétimo Programa-Quadro aumenta as oportunidades de cooperação 
internacional com países terceiros em todas as áreas temáticas, tal deveria dinamizar as 
actividades de investigação assentes na cooperação. Assim sendo, é necessário proceder a 
uma avaliação suplementar dos progressos das actividades no quadro do acordo. A 
avaliação é necessária para introduzir alterações concretas ao acordo; se se proceder a esta 
avaliação intercalar, será possível adaptar o resto do programa, caso este não esteja a 
funcionar em pleno.

Alteração 5
Neena Gill

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto do Conselho Alteração

(3-A) Considerando que a 
responsabilidade pela eficiente 
coordenação e facilitação das actividades 
de cooperação ao abrigo do presente 
acordo cabe ao Comité Director CE-Índia 
para a cooperação em matéria de C&T e 
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que é desejável que o Comité se reúna 
anualmente para rever o programa de 
trabalho e que o seu regimento se baseie 
nos princípios de transparência e 
responsabilidade.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto do acordo concluiu que o Comité Director não se reunião com 
suficiente frequência e que uma maior regularidade das reuniões poderia melhorar a 
coordenação.

Alteração 6
Neena Gill

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo)

Texto do Conselho Alteração

(3-B) Na implementação do acordo, 
importa envidar esforços conjuntos para 
aumentar a participação da Comunidade 
e da Índia nos programas de investigação 
de cada um, bem como para incrementar 
o número de intercâmbios de 
investigadores entre a Comunidade e a 
Índia.

Or. en

Justificação

A avaliação do impacto da cooperação científica entre a UE e a Índia revelou que a 
participação da UE nos programas de investigação da Índia é particularmente reduzida. 
Assim, ambas as partes necessitam de agir conjuntamente para reduzirem este desequilíbrio. 
O lançamento de convites conjuntos à apresentação de propostas poderia ser uma 
possibilidade para acometer este problema. Um segundo problema revelado é o reduzido 
número de intercâmbios de cientistas. Há um grande potencial de aumento deste intercâmbio 
através do desenvolvimento de programas como as Acções Marie Curie.
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Alteração 7
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 3-D (novo)

Texto do Conselho Alteração

(3-D) A comparabilidade e a melhoria dos
dados provenientes das actividades de 
investigação comuns levadas a efeito no 
âmbito do acordo deveriam constituir 
objectivo prioritário.

Or. de

Justificação

A disponibilidade e comparabilidade de dados constituem condição essencial à avaliação dos
resultados da cooperação.

Alteração 8
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 3-E (novo)

Texto do Conselho Alteração

(3-E) A nova prioridade conferida à 
política energética e à política climática, 
bem como ao necessário desenvolvimento 
de tecnologias energéticas inovadoras 
deveria ser igualmente tida em conta no 
contexto da aplicação do acordo. Acções e 
iniciativas comuns visando, por exemplo, 
o desenvolvimento das tecnologias 
rentáveis de captura e armazenamento do 
dióxido de carbono são do interesse dos 
dois parceiros.

Or. de
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Justificação

A crescente importância do desenvolvimento de novas tecnologias energéticas deveria 
igualmente reflectir-se na agenda comum de investigação

Alteração 9
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 3-F (novo)

Texto do Conselho Alteração

(3-F O princípio da reciprocidade deve ser 
mais promovido no contexto da aplicação 
do acordo.

Or. de

Justificação

A avaliação de impacto assinala que o acesso ao apoio indiano à investigação é assegurado 
por acordos bilaterais e que a reciprocidade é dificultada pela diversidade das estruturas de 
apoio.

Alteração 10
Neena Gill

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto do Conselho Alteração

(5) Pela sua Decisão de 26 de Novembro 
de 2007, o Conselho determinou que o 
Acordo deveria ser assinado em nome da 
Comunidade Europeia.

(5) Pela sua Decisão de 26 de Novembro 
de 2007, o Conselho determinou que o 
Acordo deveria ser assinado em nome da 
Comunidade Europeia, dado tratar-se de 
um elemento fundamental para a 
realização das ambições da Parceria 
Estratégica UE-Índia, assinada em 2004, 
e para a prossecução de objectivos
políticos mais amplos.

Or. en
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Justificação

O Acordo de cooperação científica e tecnológica encerra um real potencial de contribuição 
para a consecução dos objectivos da parceria estratégia UE-Índia, bem como para a 
prossecução de objectivos políticos mais amplos, designadamente o combate às alterações 
climáticas, a segurança e a eficácia dos transportes rodoviários e a saúde. É importante
dispor de mais informações sobre os resultados a as necessidades emergentes, por forma a 
integrá-los no processo e no diálogo político. É necessário acentuar aqui este aspecto, uma 
vez que o acordo original foi assinado em 2001, antes da parceria estratégica de 2004. 
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