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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A cooperação internacional é 
essencial para alcançar os objetivos 
visados em cada uma das partes do 
programa específico, nas quais deverão 
ser implementadas ações de cooperação 
internacional dirigidas a países ou grupos 
de países, sobre assuntos prioritários ou, 
pelo contrário, de natureza horizontal.

Alteração 2

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Promoção de sociedades europeias 
inclusivas, inovadoras e seguras num 
contexto de transformações sem 
precedentes e de interdependências globais 
crescentes.

(f) Promoção de sociedades inclusivas e 
inovadoras num contexto de 
transformações sem precedentes e de 
interdependências globais crescentes;
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Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promoção de sociedades europeias 
seguras num contexto de transformações 
sem precedentes e de interdependências e 
ameaças globais crescentes, bem como o 
reforço simultâneo da cultura europeia da 
liberdade e da justiça.

Alteração 4
Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Científico é composto por 
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
áreas de investigação e agindo a título 
pessoal e independente de interesses 
exteriores.

O Conselho Científico é composto por 
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, sujeitos ao princípio do 
equilíbrio entre os géneros e as 
proveniências geográficas, garantindo 
uma diversidade de áreas de investigação e 
agindo a título pessoal e independente de 
interesses exteriores.

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades 
basear-se-á igualmente numa vasta gama 
de contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 

O estabelecimento de prioridades 
basear-se-á igualmente numa vasta gama 
de contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
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de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil.

de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil e estar também sujeitos ao 
princípio do equilíbrio entre os géneros e 
as proveniências geográficas.

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Será concedido apoio a investigadores 
independentes de todas as idades, incluindo 
investigadores em início de carreira que se 
encontrem em fase de transição para se 
tornarem líderes de investigação 
independentes de direito próprio, e de 
qualquer país do mundo para fins de 
realização dos seus trabalhos de 
investigação na Europa.

Será concedido apoio a investigadores 
independentes de todas as idades e 
independentemente do seu género, 
incluindo investigadores em início de 
carreira que se encontrem em fase de 
transição para se tornarem líderes de 
investigação independentes de direito 
próprio e investigadores em fase de 
consolidação da sua própria carreira de 
investigação («consolidators»), e de 
qualquer país do mundo para fins de 
realização dos seus trabalhos de 
investigação na Europa.

Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será alcançado mediante o 
cofinanciamento de programas novos ou 

Este objetivo será alcançado mediante o 
cofinanciamento de programas novos ou 
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existentes a nível regional, nacional, 
privado e internacional a fim de dar acesso 
a formação internacional, intersetorial e 
interdisciplinar em investigação, bem como 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores e pessoal de inovação 
em todas as fases da sua carreira.

existentes a nível regional, nacional, 
privado e internacional a fim de dar acesso 
a formação internacional, intersetorial e 
interdisciplinar em investigação, bem como 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores e pessoal de inovação 
de qualquer nacionalidade em todas as 
fases da sua carreira.

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para enfrentar o desafio de uma forma 
eficiente será essencial proceder ao 
acompanhamento dos progressos 
realizados. O programa apoiará o 
desenvolvimento de indicadores e a análise 
de dados relacionados com a mobilidade, 
competências e carreiras dos
investigadores com vista a identificar 
lacunas nas Ações Marie Curie e a 
aumentar o impacto dessas ações. Estas 
atividades serão implementadas 
procurando sinergias e uma estreita 
coordenação com as ações estratégicas de 
apoio relativas a investigadores, seus 
empregadores e financiadores realizadas no 
âmbito da componente «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras». Serão 
financiadas ações específicas destinadas a 
apoiar iniciativas de sensibilização sobre a 
importância da carreira de investigação, 
bem como a difusão dos resultados da 
investigação e inovação gerados em 
trabalhos apoiados por Ações Marie Curie.

Para enfrentar o desafio de uma forma 
eficiente será essencial continuar a 
desenvolver a rede EURAXESS bem como
proceder ao acompanhamento dos 
progressos realizados O programa apoiará 
o desenvolvimento de indicadores e a 
análise de dados relacionados com a 
mobilidade, competências e carreiras dos 
investigadores com vista a identificar 
lacunas nas Ações Marie Curie e a 
aumentar o impacto dessas ações. Estas 
atividades serão implementadas 
procurando sinergias e uma estreita 
coordenação com as ações estratégicas de 
apoio relativas a investigadores, seus 
empregadores e financiadores realizadas no 
âmbito da componente «Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras». Serão 
financiadas ações específicas destinadas a 
apoiar iniciativas de sensibilização sobre a 
importância da carreira de investigação, 
bem como a difusão dos resultados da 
investigação e inovação gerados em 
trabalhos apoiados por Ações Marie Curie.
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Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São necessárias ações de apoio à análise e 
desenvolvimento de políticas, 
nomeadamente sobre os aspetos 
socioeconómicos dos transportes, a fim de 
promover a inovação e responder aos 
desafios colocados pelos transportes. As 
atividades visarão o desenvolvimento e 
implementação de políticas europeias de 
investigação e inovação no domínio dos 
transportes, estudos prospetivos e 
prospetiva tecnológica, bem como reforço 
do Espaço Europeu da Investigação.

São necessárias ações de apoio à análise e 
desenvolvimento de políticas, 
nomeadamente sobre os aspetos 
socioeconómicos e geográficos dos 
transportes, a fim de promover a inovação 
e responder aos desafios colocados pelos 
transportes. As atividades visarão o 
desenvolvimento e implementação de 
políticas europeias de investigação e 
inovação no domínio dos transportes, 
estudos prospetivos e prospetiva 
tecnológica, bem como reforço do Espaço 
Europeu da Investigação.

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – título

Texto da Comissão Alteração

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras

6. A Europa num mundo em mudança –
sociedades inclusivas e inovadoras

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema histórico, político, social e 
cultural da Europa tem características 
distintas e vê-se cada vez mais confrontado 
com o impacto das alterações globais. A 
fim de reforçar a sua ação externa na sua 

O sistema histórico, político, social e 
cultural da Europa tem características 
distintas e vê-se cada vez mais confrontado 
com o impacto das alterações globais. A 
fim de reforçar a sua ação externa na sua 
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vizinhança e mais além, bem como o seu 
papel como protagonista global, a Europa 
tem de melhorar as suas capacidades de 
definição, atribuição de prioridades, 
explicação, avaliação e promoção dos seus 
objetivos políticos com outras regiões e 
sociedades do mundo a fim de alargar a 
cooperação ou prevenir ou resolver 
conflitos. A este respeito, tem também de 
melhorar as suas capacidades para 
antecipar e responder à evolução e aos 
impactos da globalização. Tal exige uma 
melhor compreensão da história, culturas e 
sistemas político-económicos de outras 
regiões do mundo, bem como do papel e 
influência de protagonistas transnacionais. 
Por último, a Europa tem também de 
contribuir de uma forma eficaz para a 
governação global em domínios-chave 
como o comércio, o desenvolvimento, o 
trabalho, a cooperação económica, os 
direitos humanos, a defesa e a segurança. 
Tal implica a existência de potencial para 
gerar novas capacidades quer em termos de 
ferramentas, sistemas e instrumentos de 
análise quer em termos diplomáticos na 
cena internacional formal e informal com 
os intervenientes governamentais e não 
governamentais.

vizinhança e mais além, bem como o seu 
papel como protagonista global, a Europa 
tem de melhorar as suas capacidades e a 
sua base de conhecimentos para a 
definição, atribuição de prioridades, 
explicação, avaliação e promoção dos seus 
objetivos políticos com outras regiões e 
sociedades do mundo a fim de alargar a 
cooperação ou prevenir ou resolver 
conflitos. A este respeito, tem também de 
melhorar os seus conhecimentos em 
matéria de conflitos, transformação de 
conflitos e cooperação, bem como as suas
capacidades para antecipar e responder à 
evolução e aos impactos da globalização. 
Tal exige uma melhor compreensão da 
história, culturas e sistemas político-
económicos de outras regiões do mundo, 
bem como do papel e influência de 
protagonistas transnacionais. Por último, a 
Europa tem também de contribuir de uma 
forma eficaz para a governação global em 
domínios-chave como o comércio, o 
desenvolvimento, o trabalho, a cooperação 
económica, os direitos humanos, a 
prevenção de conflitos, a manutenção da 
paz e a segurança. Tal implica a existência 
de potencial para gerar novas capacidades 
quer em termos de ferramentas, sistemas e 
instrumentos de análise quer em termos 
diplomáticos na cena internacional formal 
e informal com os intervenientes 
governamentais e não governamentais.

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

Ligação, em contexto concorrencial, de 
instituições, centros de excelência e regiões 
inovadores emergentes em 

Ligação, em contexto concorrencial, de 
instituições, centros de excelência e regiões 
inovadores emergentes em 
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Estados-Membros menos desenvolvidos 
com congéneres internacionais líderes 
noutros locais da Europa. Tal implicará a 
associação em equipa de instituições de 
investigação de nível excelente e de 
regiões menos desenvolvidas, a geminação, 
os intercâmbios de pessoal, o 
aconselhamento e a assistência de peritos e 
o desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para o estabelecimento de centros de 
excelência que podem ser apoiados pelos 
fundos da política de coesão nas regiões 
menos desenvolvidas. Será considerada a 
criação de ligações com agregados 
inovadores e o reconhecimento da 
excelência em regiões menos 
desenvolvidas, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
satisfazem normas internacionais.

Estados-Membros menos desenvolvidos e 
menos experientes com congéneres 
internacionais líderes noutros locais da 
Europa. Tal implicará a associação em 
equipa de instituições de investigação de 
nível excelente e de regiões menos 
desenvolvidas, a geminação, os 
intercâmbios de pessoal, o aconselhamento 
e a assistência de peritos e o 
desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para o estabelecimento de centros de 
excelência que podem ser apoiados pelos 
fundos da política de coesão nas regiões 
menos desenvolvidas. Será considerada a 
criação de ligações com agregados 
inovadores e o reconhecimento da 
excelência em regiões menos 
desenvolvidas, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
satisfazem normas internacionais.

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Apoio à participação dos parceiros 
adicionais localizados em países ainda 
não presentes no consórcio existente, nos 
projetos em curso, com o objetivo de 
aumentar o nível de conhecimentos 
especializados, alargar o âmbito e 
acelerar os desenvolvimentos.

Alteração 14
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3

Texto da Comissão Alteração

6.3. Sociedades seguras Suprimido
A União Europeia, os seus cidadãos e os 
seus parceiros internacionais veem-se 
confrontados com uma série de ameaças à 
segurança, como o crime organizado, o 
terrorismo e situações de emergência em 
grande escala devidas a catástrofes de 
origem natural ou humana. Essas 
ameaças podem atravessar fronteiras e 
visar objetivos físicos ou o ciberespaço. Os 
ataques contra sítios Internet das 
autoridades públicas e entidades privadas, 
por exemplo, não só abalam a confiança 
do cidadão, mas podem afetar gravemente 
setores essenciais como a energia, os 
transportes, a saúde, a finança e as 
telecomunicações.
A fim de antecipar, prevenir e gerir estas 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias, soluções, ferramentas 
de prospetiva e conhecimentos 
inovadores, incentivar a cooperação entre 
fornecedores e utilizadores, encontrar 
soluções em matéria de segurança civil, 
melhorar a competitividade da segurança 
europeia, das indústrias de ICT e de 
serviços e prevenir e combater a invasão 
da privacidade e as violações aos direitos 
humanos na Internet.
A coordenação e melhoria da investigação 
sobre segurança será, por conseguinte, 
um elemento essencial e contribuirá para 
fazer um levantamento dos atuais esforços 
realizados no domínio da investigação, 
incluindo prospetivos, e melhorar as 
condições e procedimentos jurídicos 
relevantes para fins de coordenação, 
incluindo atividades pré-normativas.
As atividades seguirão uma abordagem 
orientada para missões específicas e 
integrarão as dimensões societais 
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relevantes. Apoiarão as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa, políticas de defesa e novas 
disposições relevantes do Tratado de 
Lisboa e garantirão a cibersegurança, a 
confiança e a proteção da vida privada no 
mercado único digital. Serão visados os 
seguintes objetivos específicos:
6.3.1. Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo 
O objetivo é não só evitar incidentes como 
também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 
e segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Novas tecnologias e 
capacidades específicas contribuirão para 
proteger as infraestruturas, sistemas e 
serviços de importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal 
incluirá a análise e securização de 
infraestruturas e serviços críticos públicos 
e privados ligados em rede contra 
qualquer tipo de ameaças.
6.3.2. Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras 
São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, 
conformidade com princípios jurídicos e 
éticos, proporcionalidade, aceitabilidade 
social e respeito dos direitos 
fundamentais. A investigação apoiará 
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também a melhoria da gestão integrada 
das fronteiras europeias, nomeadamente 
mediante uma maior cooperação com 
países candidatos, potenciais candidatos e 
países da política europeia de vizinhança.
6.3.3. Garantir a cibersegurança
A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, bem como proteger 
infraestruturas ICT de importância 
crítica. A sociedade digital está em pleno 
desenvolvimento com uma constante 
mutação dos usos e abusos da Internet, 
novas formas de interação social, novos 
serviços móveis e localizados e a 
emergência da Internet das Coisas. É 
portanto necessário um novo tipo de 
investigação que deve estar centrada nas 
aplicações, utilizações e tendências 
societais emergentes. Serão realizadas 
iniciativas de investigação expeditas, 
incluindo I&D proativa, a fim de reagir 
rapidamente a novos desenvolvimento 
contemporâneos a nível da confiança e da 
segurança.
6.3.4. Reforçar a resiliência da Europa 
às crises e catástrofes 
Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, defesa civil, 
prevenção de conflitos, desenvolvimento 
de infraestruturas de informação médica, 
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missões de salvamento e estabilização pós-
crise), bem como em matéria de controlo 
do cumprimento da lei. A investigação 
abrangerá toda a cadeia de gestão de 
crises e de resiliência societal e apoiará a 
criação de uma capacidade de resposta 
europeia de emergência. 
As atividades em todas as áreas de missão 
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores 
humanos. Para isso é também necessária 
a integração de capacidades civis e 
militares em missões que vão desde a 
ajuda humanitária até à proteção civil, 
gestão de fronteiras ou manutenção da 
paz. Incluirá o desenvolvimento 
tecnológico na área sensível das 
tecnologias de dupla utilização, a fim de 
garantir a interoperabilidade entre as 
forças militares e de proteção civil e entre 
as forças de proteção civil em todo o 
mundo, bem como a fiabilidade, os 
aspetos organizacionais, jurídicos e éticos, 
as questões comerciais, a proteção da 
confidencialidade e da integridade da 
informação e rastreabilidade de todas as 
operações e procedimentos. 
6.3.5. Assegurar a proteção da vida 
privada e da liberdade na Internet e 
reforçar a dimensão societal da segurança
A salvaguarda dos direitos humanos em 
matéria de privacidade na sociedade 
digital exigirá o desenvolvimento de 
quadros e tecnologias de privacidade 
assegurada de raiz (privacy-by-design) 
desde a conceção dos produtos e serviços. 
Serão desenvolvidas tecnologias que 
permitam aos utilizadores controlar os 
seus dados pessoais e a sua utilização por 
terceiros, bem como ferramentas para 
detetar e bloquear conteúdos ilícitos e 
violações de dados e para proteger os 
direitos humanos em linha, evitando que 
os comportamentos das pessoas 
individualmente ou em grupo seja 
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limitado por pesquisas ilícitas e definição 
de perfis.
Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e internacional e ser efetiva e 
proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, 
por conseguinte, essencial uma melhor 
compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas 
de insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social e da comunicação e 
das perceções dos cidadãos. Serão 
abordadas as questões éticas e de proteção 
dos valores humanos e dos direitos 
fundamentais. 
6.3.6. Aspetos de execução específicos
Considerando que a investigação será 
orientada para a segurança civil, 
proceder-se-á ativamente à coordenação 
com as atividades da Agência Europeia de 
Defesa (EDA) a fim de reforçar a 
cooperação com a mesma, nomeadamente 
no âmbito do Quadro Europeu de 
Cooperação já estabelecido, 
reconhecendo a existência de domínios de 
tecnologias de dupla utilização relevantes 
tanto para aplicações civis como militares. 
Serão também reforçados os mecanismos 
de coordenação com as agências 
relevantes da União, como, por exemplo, 
FRONTEX, EMSA e Europol a fim de 
melhorar a coordenação dos programas e 
políticas da União no domínio da 
segurança externa e interna e de outras 
iniciativas da União.
Tendo em conta a natureza especial das 
questões relativas à segurança, serão 
criadas modalidades específicas no que 
diz respeito à programação e governação, 
nomeadamente com o comité referido no 
artigo 9.º da presente decisão. Serão 
protegidas as informações classificadas 
ou de outro modo sensíveis relacionadas 
com a segurança, pelo que podem ser 
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especificados nos programas de trabalho 
requisitos e critérios particulares para a 
cooperação internacional. Este aspeto 
será também refletido na programação e 
acordos de governação na componente 
Sociedades Seguras (incluindo os aspetos 
de comitologia).

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sociedades seguras – Proteger a 
liberdade e a segurança da Europa e dos 
seus cidadãos
A União Europeia, os seus cidadãos e os 
seus parceiros internacionais veem-se 
confrontados com uma série de ameaças à 
segurança, como o crime organizado, o 
terrorismo e situações de emergência em 
grande escala devidas a catástrofes de 
origem natural ou humana. Essas 
ameaças podem atravessar fronteiras e 
visar objetivos físicos ou o ciberespaço. Os 
ataques contra sítios Internet de 
autoridades públicas e entidades privadas, 
por exemplo, não só abalam a confiança 
do cidadão, mas podem afetar gravemente 
setores essenciais, como a energia, os 
transportes, a saúde, as finanças ou as 
telecomunicações.
A fim de antecipar, prevenir e gerir estas 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias, soluções, ferramentas 
de prospetiva e conhecimentos 
inovadores, incentivar a cooperação entre 
fornecedores e utilizadores, encontrar 
soluções em matéria de segurança civil, 
melhorar a competitividade da segurança 
europeia e dos setores dos serviços, bem 
como prevenir e combater a invasão da 
privacidade e as violações aos direitos 
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humanos.
A coordenação e melhoria da investigação 
sobre segurança será, por conseguinte, 
um elemento essencial e contribuirá para 
fazer um levantamento dos atuais esforços 
realizados no domínio da investigação, 
incluindo prospetivos, e melhorar as 
condições e os procedimentos jurídicos 
relevantes para fins de coordenação, 
incluindo atividades de normalização.
As atividades seguirão uma abordagem 
orientada para missões específicas e 
integrarão as dimensões sociais 
relevantes. Apoiarão as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa, políticas de defesa e novas 
disposições relevantes do Tratado de 
Lisboa e garantirão a cibersegurança, a 
confiança e a proteção da vida privada. 
Serão visados os seguintes objetivos 
específicos:
6-A.1. Aumentar a segurança e a proteção 
dos cidadãos - lutar contra a 
criminalidade e o terrorismo
O objetivo é não só evitar incidentes, mas 
também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 
e segurança ambiental, que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Temas adicionais, que 
visem melhorar a proteção dos cidadãos, 
promoverão o desenvolvimento de 
sociedades civis seguras.
6-A.2. Proteger e melhorar a capacidade 
de resistência das infraestruturas críticas
Novas tecnologias e capacidades 
específicas contribuirão para proteger as 
infraestruturas, sistemas e serviços de 
importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
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de abastecimento e ambiente). Tal 
incluirá a análise e a securização de 
infraestruturas e serviços de rede públicos 
e privados de importância crítica contra 
quaisquer ameaças.
6-A.3. Reforçar a segurança através da 
gestão das fronteiras - segurança 
marítima
São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a aumentar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, 
conformidade com princípios jurídicos e 
éticos, proporcionalidade, aceitabilidade 
social e respeito dos direitos 
fundamentais. A investigação apoiará 
também a melhoria da gestão integrada 
das fronteiras europeias, nomeadamente 
através de uma maior cooperação com 
países candidatos, potenciais candidatos e 
países abrangidos pela Política Europeia 
de Vizinhança.
Serão abordadas todas as questões 
relativas à segurança marítima. Tal inclui 
os aspetos da gestão das fronteiras azuis, 
bem como a proteção e o controlo dos 
transportes por água.
6-A.4. Proporcionar e melhorar a 
cibersegurança
A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
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prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, combater o uso indevido das 
tecnologias informáticas, prevenir 
violações da privacidade, bem como 
proteger as infraestruturas ICT de 
importância crítica.
6-A.5. Reforçar a capacidade de 
resistência da Europa às crises e 
catástrofes
Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, defesa civil, 
prevenção de conflitos, desenvolvimento 
de infraestruturas de informação médica, 
missões de salvamento e estabilização 
pós-crise), bem como em matéria de 
controlo do cumprimento da lei. A 
investigação abrangerá toda a cadeia de 
gestão de crises e de resiliência societal e 
apoiará a criação de uma capacidade de 
resposta europeia de emergência.
As atividades em todas as áreas de missão 
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores 
humanos. Para tal, é também necessária a 
integração de capacidades civis e militares 
em missões que vão desde a proteção civil 
até à ajuda humanitária, gestão de 
fronteiras ou manutenção da paz. 
Incluirá o desenvolvimento tecnológico 
na área sensível das tecnologias de dupla 
utilização, a fim de garantir a 
interoperabilidade entre as forças 
militares e de proteção civil e entre as 
forças de proteção civil em todo o mundo, 
bem como a fiabilidade, os aspetos 
organizacionais, jurídicos e éticos, as 
questões comerciais, a proteção da 
confidencialidade e da integridade da 
informação e rastreabilidade de todas as 
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operações e procedimentos.
6-A.6. Reforçar a dimensão societal da 
segurança e assegurar a proteção da vida 
privada e da liberdade na Internet
Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e a legislação internacional e ser 
eficaz e proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, 
por conseguinte, essencial uma melhor 
compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas 
de insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social, assim como da 
comunicação e das perceções dos 
cidadãos. Serão abordadas as questões 
éticas e de proteção dos valores humanos 
e dos direitos fundamentais.
A salvaguarda dos direitos humanos em 
matéria de privacidade na sociedade 
digital exigirá o desenvolvimento de 
quadros e tecnologias de privacidade 
assegurada de raiz ("privacy-by-design") 
desde a conceção dos produtos e serviços. 
Serão desenvolvidas tecnologias que 
permitam aos utilizadores controlar os 
seus dados pessoais e a sua utilização por 
terceiros, bem como ferramentas para 
detetar e bloquear conteúdos ilícitos e 
violações de dados e para proteger os 
direitos humanos em linha, evitando que 
os comportamentos das pessoas 
individualmente ou em grupo sejam 
limitados por pesquisas ilícitas e pela 
definição de perfis.
6-A.7. Reforçar a capacidade de conduzir 
missões e operações ao abrigo da política 
comum de segurança e defesa.
Uma vez que a linha divisória entre 
segurança externa e interna se encontra 
cada vez mais esbatida, os conflitos fora 
da Europa e as suas consequências 
podem rapidamente ter um impacto direto 
sobre a segurança na Europa. Além disso, 
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a interface entre as atividades e as 
políticas civis e de defesa exige especial 
atenção, uma vez que existe agora uma 
enorme oportunidade para tirar partido 
das sinergias entre a proteção civil, a 
avaliação das situações, a gestão e a 
prevenção de conflitos, as operações de 
manutenção da paz e de estabilização no 
pós-crise. Sempre que sejam identificadas 
complementaridades, deverão incentivar-
se os investimentos no desenvolvimento 
das capacidades de gestão de crises, a fim 
de preencher rapidamente as lacunas em 
termos de capacidade, evitando 
duplicações desnecessárias, criando 
sinergias e apoiando os esforços de 
normalização.
6-A.8. Aspetos de execução específicos

Considerando que a investigação terá em 
vista a segurança civil, proceder-se-á 
ativamente à coordenação com as 
atividades da Agência Europeia de Defesa 
(EDA), a fim de reforçar a cooperação 
com esta agência, nomeadamente no 
âmbito do Quadro Europeu de 
Cooperação já estabelecido, 
reconhecendo a existência de domínios de 
tecnologias de dupla utilização relevantes 
tanto para aplicações civis como militares. 
Serão também reforçados os mecanismos 
de coordenação com as agências 
relevantes da União, tais como a 
FRONTEX, a EMSA e a Europol, a fim 
de melhorar a coordenação dos 
programas e das políticas da União no 
domínio da segurança externa e interna e 
de outras iniciativas da União.
Tendo em conta a natureza especial das 
questões relativas à segurança, serão 
criadas modalidades específicas no que 
diz respeito à programação e governação, 
nomeadamente com o comité referido no 
artigo 9.º da presente decisão. Serão 
protegidas as informações classificadas 
ou de outro modo sensíveis relacionadas 
com a segurança, pelo que podem ser 
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especificados nos programas de trabalho 
requisitos e critérios particulares para a 
cooperação internacional. Este aspeto 
refletir-se-á na programação e nos 
acordos de governação em matéria de 
Sociedades Seguras (incluindo os aspetos 
de comitologia).

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo 2 – parte III – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

- taxa de dependentes do álcool na 
Europa por Estado participante,

Or

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo II – parte III – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

- taxa de pobreza na Europa por Estado 
participante,

Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo II – parte III – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

- taxa de desemprego na Europa por 
Estado participante.
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