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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A investigação relacionada com a segurança é um dos aspetos fulcrais do Horizonte 2020 -
Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020). Na proposta da Comissão, este 
aspeto encontra-se incluído no desafio "Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras" sob a 
prioridade "Desafios Societais".

Uma sociedade segura deve estar apta a proteger a liberdade e a segurança da Europa e dos 
seus cidadãos. A investigação e a inovação podem desempenhar um papel claro de orientação 
e apoio enquanto elemento de reforço, embora, por si só, não possam garantir a segurança. As 
atividades de inovação e de investigação devem visar a prevenção de ameaças à segurança, a 
preparação e a proteção contra estas ameaças e impedir que estas aconteçam. Além disso, a 
segurança comporta desafios fulcrais que não podem ser confiados a uma gestão independente 
e vinculada a um setor específico, necessitando antes de uma abordagem mais ambiciosa, 
coordenada e holística. A investigação e a inovação revestem-se de importância fundamental 
para o setor da segurança e da defesa enquanto base para a competitividade e a resiliência da 
indústria da defesa europeia. Revestem-se ainda de importância particular para a consecução 
dos objetivos da Estratégia Europa 2020.

A este respeito, o relator considera que o artigo 16.º, n.º 2, é particularmente problemático, na 
medida em que afirma que "As atividades de investigação e inovação executadas no âmbito 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 incidem exclusivamente em aplicações civis". Esta 
formulação exclui do programa todas as formas de investigação no domínio da defesa. O 
relator defende que as atividades de investigação e de inovação no âmbito do Horizonte 2020 
não se devem centrar exclusivamente em aplicações civis, dada a importância do número 
crescente de tecnologias de utilização dual e o número crescente de complementaridades e 
sinergias entre programas de investigação europeus no domínio da defesa e no da segurança 
civil. Por conseguinte, o relator solicita que o artigo 16.º, n.º 2, seja alterado de modo a prever 
a possibilidade de aplicações de defesa no contexto de uma utilização dual.

Conforme previsto no artigo 42.º, n.º 2, e no artigo 45.º do Tratado da União Europeia, o 
Horizonte 2020 visa apoiar a investigação e a inovação relacionada com a Política Comum de 
Segurança e Defesa. Para o efeito, o programa deve prever a possibilidade de abordar os 
requisitos de defesa no âmbito da investigação e da inovação de "utilização dual". Estas 
atividades devem visar o desenvolvimento das capacidades necessárias para a manutenção da 
paz, a prevenção de conflitos e o reforço da segurança internacional, bem como para as 
atividades de gestão de crises. Por conseguinte, há que reconhecer o papel fundamental da 
Agência Europeia de Defesa, uma vez que esta é o principal parceiro da Comissão Europeia 
na identificação das necessidades no domínio das capacidades e na criação de sinergias, e para 
evitar a duplicação e apoiar a normalização. Assim, a Agência Europeia de Defesa e a 
Comissão, com base nas tarefas que lhes foram incumbidas pelo Conselho nas suas 
conclusões finais, poderiam ser convidadas a apresentar, até ao final do ano, propostas 
concretas neste domínio, inclusive em matéria de investigação e tecnologia.

Por fim, o relator gostaria de salientar a importância da estrutura e da implementação do 
Horizonte 2020. No que diz respeito à prioridade "Desafios societais", embora os tópicos e os 
agrupamentos escolhidos pareçam responder aos problemas que se vivem atualmente no 
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mundo, persistem dúvidas quanto à combinação proposta de tópicos prevista no desafio 
"Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras". O relator defende que, com vista à segurança e 
à defesa, é oportuno manter a investigação da defesa enquanto componente independente no 
Horizonte 2020. Por outro lado, convém alargar o âmbito do tópico "Segurança", de molde a 
refletir a necessidade de inovação e de transferência de tecnologia entre o setor civil e o da 
defesa. Neste contexto, a defesa é definida como um meio de prevenção que habilita as 
sociedades a prevenirem todo o tipo de crise e a defenderem-se das mesmas. De qualquer 
forma, a investigação no domínio da segurança e da defesa já está prevista nos Tratados da 
União Europeia. A sua implementação depende da vontade política.

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 regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O Parlamento recordou, em várias 
resoluções, a importância da investigação 
e da inovação no setor da segurança e da 
defesa enquanto base para a 
competitividade e a resiliência da 
indústria da defesa europeia, assim como 
a sua importância para o cumprimento 
dos objetivos da Estratégia Europa 2020 
em matéria de crescimento sustentável. A 
este respeito, o Parlamento destacou as 
empresas derivadas, as 
complementaridades e as sinergias 
recíprocas dos programas de investigação 
civis e dos programas de investigação no 
domínio da defesa, salientou o papel 
fundamental da Agência Europeia de 
Defesa na coordenação e no planeamento 
das atividades conjuntas de investigação 
no domínio da defesa e sublinhou as 
vantagens da cooperação em matéria de 
investigação para uma interoperabilidade 
acrescida. Além disso, incentivou a 
Comissão, a Agência Europeia de Defesa 
e a Agência Espacial Europeia a 
reforçarem a sua coordenação no âmbito 
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do Quadro Europeu de Cooperação.
Frisou, em especial, que todas as 
atividades de investigação no domínio da 
defesa financiadas pela União devem 
concentrar-se no desenvolvimento da 
capacidade de gestão de crises da União 
Europeia e centrar-se na investigação 
com tecnologias suscetíveis de aplicação 
dual devido ao facto de o pessoal militar e 
o pessoal civil estar exposto às mesmas 
ameaças e, por conseguinte, necessitar de 
capacidades comparáveis. Por fim, o 
Parlamento salientou o disposto no artigo 
185.º do TFUE que autoriza a União 
Europeia a contribuir para programas de 
investigação e de desenvolvimento levados 
a cabo por um grupo de 
Estados-Membros, o que poderia servir 
para acelerar o desenvolvimento das 
capacidades necessárias para missões e 
operações realizadas ao abrigo da Política 
Comum de Segurança e Defesa.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O Conselho da União Europeia, nas 
conclusões que adotou na sua reunião de 
22 e 23 de março de 2012 sobre a 
concentração e a partilha das capacidades 
militares, reconheceu as implicações mais 
vastas da defesa para a tecnologia, a 
inovação e o crescimento e assinalou com 
preocupação a redução global dos 
investimentos na investigação e na 
tecnologia (I&T) de defesa e o seu 
impacto sobre a capacidade de a Europa 
desenvolver, no futuro, capacidades de 
defesa. O Conselho reiterou o seu 
empenho na cooperação no domínio da 
investigação e da tecnologia. O Conselho 
encorajou a Agência Europeia de Defesa 
e a Comissão a procurarem sinergias com 
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as políticas europeias, em especial no 
domínio da investigação e da tecnologia, 
designadamente no que toca ao novo 
Programa-Quadro Europeu de 
Investigação e Tecnologia (Horizonte 
2020). O Conselho considera que estes 
esforços reforçariam a base industrial e 
tecnológica de defesa europeia. Por outro 
lado, na sua Declaração de 11 de 
dezembro de 2008 sobre o reforço das 
capacidades, o Conselho da União 
Europeia sublinhou que a investigação e 
tecnologia são fundamentais não só para 
adquirir as capacidades necessárias como 
para o futuro da indústria europeia da 
defesa e a sua competitividade global.  
Além disso, expressou o seu desejo de 
continuar a assegurar as sinergias entre 
as atividades realizadas no âmbito do 
Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento e o domínio da defesa a 
fim de refletir a dualidade entre as 
tecnologias civis e de defesa.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado 
«Programa-Quadro Horizonte 2020») 
incide em três objetivos: gerar excelência 
em ciência com vista a reforçar a 
excelência científica de craveira mundial 
da União, promover a liderança industrial 
para apoio às empresas, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME), gerar 
inovação e enfrentar os desafios societais a 
fim de responder diretamente aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 
mediante o apoio a atividades que 
abrangem todo o espetro desde a 
investigação até ao mercado. O 

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado 
«Programa-Quadro Horizonte 2020») 
incide em três objetivos: gerar excelência 
em ciência com vista a reforçar a 
excelência científica de craveira mundial 
da União, promover a liderança industrial 
para apoio às empresas, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME), gerar 
inovação e enfrentar os desafios societais a 
fim de responder diretamente aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 
mediante o apoio a atividades que 
abrangem todo o espetro desde a 
investigação até ao mercado. O 
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Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
apoiar todas as fases da cadeia de 
inovação, em especial as atividades mais 
próximas do mercado, incluindo 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como inovação não tecnológica e social, e 
visa satisfazer as necessidades de 
investigação de um amplo espetro de 
políticas da União, colocando a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas 
atividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. As prioridades do Programa-
Quadro Horizonte 2020 devem igualmente 
ser apoiadas por um programa de 
investigação e formação no domínio 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
apoiar todas as fases da cadeia de 
inovação, em especial as atividades mais 
próximas do mercado, incluindo 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como inovação não tecnológica e social, e 
visa satisfazer as necessidades de 
investigação de um amplo espetro de 
políticas da União, colocando a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas 
atividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. Isto inclui a investigação em 
prol dos interesses da União e dos 
Estados-Membros em matéria de 
segurança e de defesa. As prioridades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
igualmente ser apoiadas por um programa 
de investigação e formação no domínio 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, a navegação e 
a monitorização mundiais por satélite, o 
ambiente, a competitividade e as PME, a 
segurança interna, a cultura e meios de 
comunicação e os fundos da política de 
coesão e da política de desenvolvimento 
rural, que podem especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades 
nacionais e regionais de investigação e 
inovação no contexto de estratégias 
nacionais e regionais de especialização 
inteligente.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna e externa, as políticas de defesa, a 
cultura e meios de comunicação e os 
fundos da política de coesão e da política 
de desenvolvimento rural, que podem 
especificamente contribuir para reforçar as 
capacidades nacionais e regionais de 
investigação e inovação no contexto de 
estratégias nacionais e regionais de 
especialização inteligente.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve apoiar a investigação e a 
inovação relativa à política comum de 
segurança e defesa referida no artigo 42.º, 
n.º 3, e no artigo 45.º do Tratado da União 
Europeia. Para o efeito, o programa deve 
ter em consideração os requisitos ligados 
à defesa no âmbito da investigação e da 
inovação com tecnologias suscetíveis de 
aplicação dual e lançar atividades 
conjuntas de investigação e 
desenvolvimento especificamente 
direcionadas com base no artigo 185.º do 
TFUE. Estas atividades devem ter por 
objetivo o desenvolvimento das 
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capacidades necessárias para a 
manutenção da paz, a prevenção de 
conflitos e o reforço da segurança 
internacional, bem como para as 
atividades de gestão de crises. Neste 
contexto há que reconhecer o papel da 
Agência Europeia de Defesa.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais que apoiam a 
investigação e a inovação.

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas
internacionais, nacionais e regionais que 
apoiam a investigação e a inovação.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais que apoiam a 
investigação e a inovação.

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais que apoiam a 
investigação e a inovação. Isto deve incluir 
sinergias entre as tecnologias civis e as de 
defesa, nomeadamente facilitando a 
investigação e a inovação suscetíveis de 
aplicação dual e as tecnologias de ligação.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve promover a cooperação com países 
terceiros com base em interesses comuns e 
no benefício mútuo. A cooperação 
internacional em matéria de ciência, 
tecnologia e inovação deve ser orientada de 
modo a contribuir para alcançar os 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
sentido de reforçar a competitividade, 
contribuir para enfrentar os desafios 
societais e apoiar as políticas externas da 
UE e o desenvolvimento de políticas, 
incluindo a geração de sinergias com 
programas externos e contribuindo para o 
cumprimento de compromissos 
internacionais assumidos pela União, como 
a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

(30) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve promover a cooperação com países 
terceiros com base em interesses comuns e 
no benefício mútuo. A cooperação 
internacional em matéria de ciência, 
tecnologia e inovação deve ser orientada de 
modo a contribuir para alcançar os 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
sentido de reforçar a competitividade, 
contribuir para enfrentar os desafios 
societais e apoiar as políticas externas da 
UE e o desenvolvimento de políticas, 
incluindo a geração de sinergias com 
programas externos e contribuindo para o 
cumprimento de compromissos 
internacionais assumidos pela União, como 
a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio. Todas as 
formas de cooperação com países 
terceiros devem ter em consideração os 
interesses da União e dos 
Estados-Membros em matéria de 
segurança e de defesa.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, são 
tidos em conta os contributos e 
aconselhamento prestados, quando 
adequado, por meio de grupos consultivos 

1. Para fins de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020, são tidos em conta 
os contributos e aconselhamento prestados, 
quando adequado, por meio de grupos 
consultivos independentes de alto nível 
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independentes de alto nível instituídos pela 
Comissão, estruturas de diálogo criadas no 
âmbito de acordos internacionais de ciência 
e tecnologia, atividades prospetivas, 
consultas públicas com objetivos 
específicos e processos transparentes e 
interativos que garantam que seja apoiada 
uma investigação e inovação responsáveis.

instituídos pela Comissão; estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas, e consultas públicas 
com objetivos específicos e processos 
transparentes e interativos que garantam 
que seja apoiada uma investigação e 
inovação responsáveis. Caso necessário, 
serviços públicos como o Serviço Europeu 
para a Ação Externa devem igualmente 
fornecer conselhos.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São também tidos em plena 
consideração os aspetos relevantes das 
agendas de investigação e inovação 
estabelecidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

2. São também tidos em plena 
consideração os aspetos relevantes das 
agendas de investigação e inovação 
estabelecidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta, as parcerias 
europeias de inovação e os organismos 
europeus implicados em programas de 
investigação como a Agência Europeia de 
Defesa e a Agência Espacial Europeia.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Importa evitar qualquer conflito de 
interesses entre um papel consultivo e a 
participação no Horizonte 2020.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e entre si. Deve ser 
prestada especial atenção ao 
desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas 
e sociais e às ciências humanas, à 
promoção do funcionamento e da 
realização do Espaço Europeu da 
Investigação, à cooperação com países 
terceiros, à investigação e inovação 
responsáveis, incluindo as questões de 
género, ao reforço da atratividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores, bem como às sinergias 
entre as tecnologias civis e as de defesa, 
nomeadamente favorecendo a 
investigação e a inovação suscetíveis de 
aplicação dual, e às tecnologias de 
ligação.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
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essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de 
investigador, à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores e à obtenção de uma 
independência tecnológica adequada a 
nível europeu.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve excluir as entidades jurídicas 
(incluindo as entidades afiliadas) cuja 
participação, pelos objetivos perseguidos, 
pelo local de estabelecimento, pela 
natureza ou pela localização das suas 
atividades, obrigue a União a reconhecer 
como legal ou a apoiar ou ajudar a 
manter uma situação criada por uma 
violação grave do direito internacional 
(incluindo o direito internacional 
humanitário), quando a referida violação 
tenha sido estabelecida por uma resolução 
do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, ou por um acórdão ou um 
parecer consultivo do Tribunal 
Internacional de Justiça.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades de investigação e inovação 
executadas no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 incidem exclusivamente
em aplicações civis.

2. As atividades de investigação e inovação 
executadas no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem centrar-se 
essencialmente em aplicações civis.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar os objetivos da política externa 
e de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento.

(c) Apoiar os objetivos da política externa 
e de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento. Todas as formas de 
cooperação com países terceiros devem ter 
em consideração os interesses da União e 
dos Estados-Membros em matéria de 
segurança e de defesa.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Além disso, as atividades horizontais e 
transversais destinadas a promover o 
desenvolvimento estratégico da cooperação
internacional são executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras» 
estabelecido no anexo I, parte III, ponto
6.3.2, alínea d).

3. Além disso, as atividades horizontais e 
transversais destinadas a promover o 
desenvolvimento estratégico da cooperação
e as atividades destinadas a promover 
sinergias com os programas de 
investigação de outras agências, como a 
Agência Europeia de Defesa e a Agência 
Espacial Europeia, são executadas no 
âmbito dos objetivos "A Europa num 
mundo em mudança – sociedades 
inclusivas e inovadoras" e "Sociedades
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seguras – Proteger a liberdade e a 
segurança da Europa e dos seus 
cidadãos" estabelecidos respetivamente 
nos pontos 6.3.2, alínea d) e 6.3.3, alíneas 
a) a e), da Parte III do Anexo I.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 25 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão apresenta um relatório e 
procede à difusão dos resultados desse 
acompanhamento.

2. A Comissão apresenta um relatório e 
procede à difusão dos resultados desse 
acompanhamento. Esses resultados devem, 
nomeadamente, ser transmitidos ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras.

(f) A Europa num mundo em mudança –
sociedades inclusivas e inovadoras.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea 
f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Sociedades seguras – Proteger a 
liberdade e a segurança da Europa e dos 
seus cidadãos.



PE492.560v03-00 16/31 AD\912766PT.doc

PT

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas,
inovadoras e seguras». O apoio incidirá 
também na disponibilização de uma sólida 
base factual para a elaboração de políticas 
a nível internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios.
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «A Europa num 
mundo em mudança – sociedades 
inclusivas e inovadoras». O apoio incidirá 
também na disponibilização de uma sólida 
base factual para a elaboração de políticas 
a nível internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios.
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «A Europa 
num mundo em mudança – sociedades 
inclusivas e inovadoras».

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras» também 
inclui uma atividade destinada a abordar a 
clivagem no domínio da investigação e 
inovação com medidas específicas que 
visam libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas da União.

O objetivo específico «A Europa num 
mundo em mudança – sociedades 
inclusivas e inovadoras» também inclui 
uma atividade destinada a abordar a 
clivagem no domínio da investigação e 
inovação com medidas específicas que 
visam libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas da União.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Estas atividades contribuirão para os 
objetivos das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 sobre a União da 
Inovação, Uma Europa Eficiente em 
termos de Recursos, Uma Política 
Industrial para a Era da Globalização e a 
Agenda Digital para a Europa, bem como 
para os objetivos da política espacial da
União.

Estas atividades contribuirão para os 
objetivos das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 sobre a União da 
Inovação, Uma Europa Eficiente em 
termos de Recursos, Uma Política 
Industrial para a Era da Globalização e a 
Agenda Digital para a Europa, bem como 
para os programas emblemáticos espaciais
da União Galileo e GMES.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.6.3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

(c) Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems) e a 
contribuição da União para o GMES, o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Alteração 26
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde e bem-estar 
para todos e colocar a Europa numa 
posição de líder no mercado mundial em 
rápida expansão de inovações no domínio 
da saúde e do bem-estar.

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu e em parceria com os países 
terceiros pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios
mundiais, colaborando assim na 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, permitir uma 
melhor saúde e bem-estar para todos e 
colocar a Europa numa posição de líder no 
mercado mundial em rápida expansão de 
inovações no domínio da saúde e do bem-
estar.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis, eficazes e
acessíveis. Além disso, a pertinência destes 
desafios em toda a Europa e, em muitos 
casos, a nível mundial exige uma resposta 
caracterizada por um apoio a longo prazo e 
coordenado à cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
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 29

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
sociedades europeias inclusivas,
inovadoras e seguras num contexto de 
transformações sem precedentes e de 
interdependências globais crescentes.

O objetivo específico é promover 
sociedades europeias inclusivas e
inovadoras num contexto de 
transformações sem precedentes e de 
interdependências globais crescentes.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras 
formas de perturbações sociais e 
económicas, afetam cada vez mais os 
cidadãos. Segundo as estimativas, há 
provavelmente por ano até 75 milhões de 
vítimas diretas de criminalidade na 
Europa. O custo direto da criminalidade, 
do terrorismo, de atividades ilegais, da 
violência e de catástrofes na Europa foi 
estimado em, pelo menos, 650 mil milhões 
de euros (cerca de 5% do PIB da UE) em 
2010. Um vivo exemplo das 

Suprimido
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consequências económicas do terrorismo 
é o atentado contra as Twin Towers em 
Manhattan em 11 de setembro de 2001.
Perderam-se milhares de vidas e estima-se 
que as perdas de produtividade nos EUA 
ascenderam a 35 mil milhões de dólares, 
47 mil milhões de dólares em produção 
total e um aumento do desemprego em 
quase 1% no trimestre seguinte. Os 
cidadãos, as empresas e as instituições 
estão cada vez mais envolvidos em 
interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros 
por ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, 
mas também entre si.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com vista a construir sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras, a Europa 
necessita de uma resposta que implica o 
desenvolvimento de novos conhecimentos, 
tecnologias e capacidades, bem como a 
identificação de opções políticas. Tais 
esforços ajudarão a Europa a enfrentar os 
desafios não apenas a nível interno como 
também na sua qualidade de protagonista 
global na cena internacional. Por sua vez, 
isso contribuirá também para que os 
Estados-Membros beneficiem das 
experiências adquiridas noutras partes do 
mundo e possam definir melhor as suas 
próprias ações específicas correspondentes 

Com vista a construir sociedades inclusivas
e inovadoras, a Europa necessita de uma 
resposta que implica o desenvolvimento de 
novos conhecimentos, tecnologias e 
capacidades, bem como a identificação de 
opções políticas. Tais esforços ajudarão a 
Europa a enfrentar os desafios não apenas a 
nível interno como também na sua 
qualidade de protagonista global na cena 
internacional. Por sua vez, isso contribuirá 
também para que os Estados-Membros 
beneficiem das experiências adquiridas 
noutras partes do mundo e possam definir 
melhor as suas próprias ações específicas 
correspondentes aos seus respetivos 
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aos seus respetivos contextos. contextos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União no âmbito deste 
desafio irá, por conseguinte, apoiar o 
desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 de crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo, a Política Externa 
e de Segurança Comum e a Estratégia de 
Segurança Interna da UE, incluindo as 
políticas de prevenção e resposta a 
catástrofes. Será prosseguida a 
coordenação com as ações diretas do 
Centro Comum de Investigação.

O financiamento da União no âmbito deste 
desafio irá, por conseguinte, apoiar o 
desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. Será prosseguida a 
coordenação com as ações diretas do 
Centro Comum de Investigação.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. Será 
prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, organizações da sociedade civil,
empresas e utilizadores da investigação e 
inovação e a promoção de políticas 
coordenadas de investigação e inovação no 
contexto da globalização. Será prestado 
especial apoio ao desenvolvimento do EEI 
e ao desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3.3

Texto da Comissão Alteração

6.3.3. Sociedades seguras Suprimido
O objetivo é apoiar as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa e assegurar a cibersegurança, a 
confiança e a privacidade no mercado 
único digital, melhorando ao mesmo 
tempo a competitividade das indústrias de 
segurança, ICT e de serviços da União.
Tal será possível mediante o 
desenvolvimento de tecnologias e soluções 
inovadoras que colmatem as lacunas em 
matéria de segurança e permitam a 
prevenção de ameaças à segurança. Estas 
ações orientadas para missões integrarão 
as exigências de diferentes utilizadores 
finais (cidadãos, empresas e 
administrações, incluindo as autoridades 
nacionais e internacionais, as forças de 
proteção civil, responsáveis pela aplicação 
da lei, os guardas de fronteira, etc.), a fim 
de ter em conta a evolução das ameaças à 
segurança e a proteção da privacidade e 
dos necessários aspetos societais.
As atividades incidirão em:
(a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo;
(b) Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras;
(c) Garantir a cibersegurança;
(d) Reforçar a capacidade de resistência 
da Europa às crises e às catástrofes;
(e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade na Internet e reforçar a 
dimensão societal da segurança.
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Alteração 35

Proposta de regulamento
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.
6-A.1. Objetivo específico
O objetivo específico é promover 
sociedades europeias seguras num 
contexto de transformações sem 
precedentes e de interdependências e 
ameaças globais crescentes, reforçando 
simultaneamente a cultura europeia da 
liberdade e da justiça.
Existe um sentimento generalizado de 
insegurança, quer devido à criminalidade, 
à violência, ao terrorismo, às catástrofes 
de origem natural/humana, aos 
ciberataques, ao desrespeito da vida 
privada, quer a outras formas de 
perturbação social e económica. Tal afeta 
diretamente os cidadãos e tem um impacto 
mais vasto nas noções de confiança, de 
cuidados e comunicação, e está 
relacionado com o nível de preparação e 
organização da sociedade.
Segundo as estimativas, há provavelmente 
por ano até 75 milhões de vítimas diretas 
de criminalidade na Europa1. Os custos 
diretos da criminalidade, do terrorismo, 
de atividades ilegais, da violência e de 
catástrofes na Europa foram estimados 
em, pelo menos, 650 mil milhões de euros 
(cerca de 5% do PIB da União) em 2010.
Um vivo exemplo das consequências 
económicas do terrorismo é o atentado 
contra as Twin Towers em Manhattan em 
11 de setembro de 2001. Perderam-se 
milhares de vidas e estima-se que as 
perdas de produtividade nos EUA 
ascenderam a 35 mil milhões de dólares, 
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47 mil milhões de dólares em produção 
total e um aumento do desemprego em 
quase 1% no trimestre seguinte. Este 
acontecimento teve um impacto cultural e 
mundial significativo. Os cidadãos, as 
empresas e as instituições estão cada vez 
mais envolvidos em interações digitais e 
em transações em áreas sociais, 
financeiras e comerciais da vida, mas o 
desenvolvimento da Internet também deu 
origem à cibercriminalidade que custa 
milhares de milhões de euros por ano e a 
violações da privacidade que afetam 
indivíduos ou associações em todo o 
continente. As alterações no tipo de 
insegurança e no sentimento de 
insegurança na vida quotidiana são 
suscetíveis de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, 
mas também entre si.
A fim de antecipar, prevenir e gerir tais 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias e soluções inovadoras, 
instrumentos e conhecimentos de 
prospetiva, estimular a cooperação entre 
fornecedores e utilizadores, encontrar 
soluções de segurança civil, melhorar a 
competitividade da segurança europeia, 
da indústria e dos serviços – incluindo as 
ICT – e prevenir e combater as violações 
da privacidade e as violações dos direitos 
humanos na Internet e noutros locais, 
garantindo simultaneamente aos cidadãos 
europeus os direitos individuais e a 
liberdade.
No âmbito deste desafio, o Horizonte 2020 
visa apoiar a investigação sobre 
tecnologias utilizadas na segurança civil e 
no domínio da defesa e a investigação 
destinada às capacidades europeias nestes 
dois domínios. Para o efeito, a 
investigação em matéria de segurança 
abarcará a segurança interna e a externa, 
em especial a política comum de 
segurança e defesa, e apoiará o conjunto 
das tecnologias de "utilização dual" 
associando, quando necessário, os 
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trabalhos da Agência Europeia de Defesa 
aos da Comissão. Aquando da 
implementação da investigação 
tecnológica e da inovação e da 
investigação e do desenvolvimento 
conjuntos ao abrigo deste desafio, há que 
prestar especial atenção aos aspetos da 
normalização, da interoperabilidade 
intrínseca, das tecnologias habilitantes 
essenciais, da independência estratégica e 
da segurança do abastecimento 
nomeadamente defendendo a excelência e 
a inovação na cadeia de abastecimento 
tecnológico.
Por último, uma vez que as políticas de 
segurança social interagem com 
diferentes políticas sociais, o reforço da 
dimensão societal da investigação sobre 
segurança será um aspeto importante 
deste desafio.
6-A.2. Fundamentação e valor 
acrescentado da União
A segurança é uma preocupação legítima 
para a Europa e os seus cidadãos e, neste 
contexto, constitui um desafio 
fundamental para a sociedade A União, 
os seus cidadãos, a sua indústria e 
respetivos parceiros internacionais 
confrontam-se com uma série de ameaças 
à segurança, como a criminalidade, o 
terrorismo, o tráfico ilícito e situações de 
emergência de grande envergadura 
decorrentes de catástrofes provocadas 
pelo homem ou de catástrofes naturais.
Tais ameaças podem atravessar fronteiras 
e visar objetivos físicos ou o ciberespaço 
com ataques provenientes de diferentes 
origens. Os ataques contra os sistemas de 
informação ou comunicação das 
autoridades públicas e das entidades 
privadas, por exemplo, não só 
comprometem a confiança dos cidadãos 
nos sistemas de informação ou 
comunicação e conduzem a perdas 
financeiras diretas e à perda de 
oportunidades comerciais, como também 
afetam seriamente infraestruturas e 
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serviços críticos como a energia, a 
aviação e outros transportes, o 
fornecimento de água e alimentos, a 
saúde, as finanças e as telecomunicações.
Tais ameaças poderiam eventualmente 
pôr em perigo as fundações profundas da 
nossa sociedade. A tecnologia e a 
conceção criativa podem dar um 
importante contributo para qualquer 
resposta que venha a ser dada. Todavia, 
devem ser encontradas novas soluções, 
tendo simultaneamente em conta o 
caráter apropriado dos meios e a sua 
adequação à procura societal, em 
particular em termos de garantias no que 
respeita aos direitos fundamentais e às 
liberdades dos cidadãos.
Por fim, a segurança constitui também 
um importante desafio económico. O 
mercado da segurança ascende a cerca de 
100 mil milhões de euros por ano a nível 
mundial, situando-se a quota-parte da 
Europa entre 25% e 35% desse montante.
Além disso, trata-se de um mercado em 
rápido crescimento apesar da atual crise 
económica. Dado o potencial impacto de 
algumas das ameaças nos serviços, nas 
redes ou nas empresas, encontrar 
soluções de segurança adequadas tornou-
se uma questão crítica para a economia e 
para a competitividade das indústrias 
transformadoras europeias.
O financiamento da União no âmbito 
deste desafio irá, por conseguinte, apoiar 
o desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação das políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, 
incluindo a Política Externa e de 
Segurança Comum, a Estratégia de 
Segurança Interna da União, incluindo 
políticas de prevenção e de resposta a 
catástrofes e a Agenda Digital para a 
Europa. Será prosseguida a coordenação 
com as ações diretas do Centro Comum de 
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Investigação.
Tendo em conta a natureza particular da 
segurança, serão elaboradas disposições 
específicas relativamente à programação 
e à governança, incluindo acordos com o 
comité referido no artigo 9.º da decisão do 
Conselho que estabelece o programa 
específico para a aplicação do Horizonte 
2020 - Programa-Quadro de Investigação 
e Inovação (2014-2020). Serão protegidas 
as informações classificadas ou de outro 
modo sensíveis relacionadas com a 
segurança, pelo que podem ser 
especificados nos programas de trabalho 
requisitos e critérios particulares para a 
cooperação internacional. Este aspeto 
será também refletido na programação e 
nos acordos de governação relativamente 
a este desafio incluindo os aspetos de 
comitologia.
Por fim, dado que a investigação no 
âmbito deste desafio visará aplicações 
quer no domínio da segurança civil quer 
da defesa, a cooperação com a Agência 
Europeia de Defesa será ativamente 
prosseguida em todos os aspetos 
relacionados com a concretização deste 
desafio. Para o efeito, a Agência Europeia 
de Defesa deve participar nos acordos de 
gestão, de programação e de governação 
relativos a este desafio, nomeadamente 
relativamente aos aspetos ligados aos 
interserviços e à comitologia. Serão 
igualmente ainda reforçados os 
mecanismos de coordenação com outras 
agências relevantes da União, como, por 
exemplo, a FRONTEX, a EMSA e a 
Europol, com vista a melhorar a 
coordenação dos programas e das 
políticas da União no domínio da 
segurança interna e externa e de outras 
iniciativas da União.
6-A.3. Linhas gerais das atividades
O objetivo consiste em apoiar as políticas 
da União em matéria de segurança 
interna e externa e assegurar a 
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cibersegurança, a confiança e a 
privacidade no mercado único digital, 
melhorando ao mesmo tempo a 
competitividade das indústrias de 
segurança da União e dos serviços, 
incluindo ICT. As atividades incidirão 
nomeadamente na investigação e no 
desenvolvimento da próxima geração de 
soluções inovadoras, trabalhando em 
conceitos e conceções inovadores e em 
normas interoperáveis. Tal será possível 
mediante o desenvolvimento de 
tecnologias e soluções inovadoras que 
colmatem as lacunas em matéria de 
segurança e permitam uma redução dos 
riscos de ameaças à segurança. Estas 
ações orientadas para missões integrarão 
as exigências de diferentes utilizadores 
finais (cidadãos, empresas e 
administrações, incluindo as autoridades 
nacionais e internacionais, as forças de 
proteção civil, responsáveis pela aplicação 
da lei, os guardas de fronteira, etc.), a fim 
de ter em conta a evolução das ameaças à 
segurança e a proteção da privacidade e 
dos necessários aspetos societais.
Em especial, o Horizonte 2020 apoiará a 
investigação relacionada com a Política 
Externa e de Segurança Comum da 
seguinte forma:
i) O Horizonte 2020 apoiará a 
monitorização tecnológica eficaz das 
tecnologias emergentes suscetíveis de 
reestruturar de forma significativa as 
capacidades futuras em matéria de 
segurança e defesa ou o ambiente no 
domínio da segurança. Com base nos 
resultados desta monitorização, através de 
uma investigação inovadora com um 
elevado retorno será possível colmatar a 
lacuna entre conceitos inovadores e 
descobertas revolucionárias e a respetiva 
utilização na segurança e na defesa.
ii) O Horizonte 2020 apoiará atividades 
conjuntas específicas de investigação e 
desenvolvimento levadas a cabo por vários 
Estados-Membros com a participação da 
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União, conforme previsto no artigo 185.º 
do TFUE. Estas iniciativas visam a 
melhoria efetiva das capacidades 
europeias para alcançar os objetivos 
políticos dos Estados-Membros e da 
União nomeadamente através do 
desenvolvimento das tecnologias 
inovadoras para sistemas reais 
qualificados através de ensaios e 
demonstrações. Esta cooperação será 
levada a cabo por iniciada dos 
Estados-Membros.
As atividades incidirão em:
Aumentar a segurança da proteção dos 
cidadãos - lutar contra a criminalidade e 
o terrorismo;
b) Proteger e melhorar a resiliência das 
infraestruturas críticas;
c) Reforçar a segurança através da gestão 
das fronteiras e da segurança marítima;
d) Proporcionar e melhorar a 
cibersegurança;
e) Reforçar a resiliência da Europa às 
crises e catástrofes;
f) Reforçar a dimensão societal da 
segurança e assegurar a proteção da 
privacidade e da liberdade na Internet;
g) Reforçar a capacidade de conduzir 
missões e operações no âmbito da Política 
Externa e de Segurança Comum.
_____________
1 COM(2011)0274 final.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Reforçar a segurança e a 
transformação de conflitos em países 
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terceiros, através da prevenção de 
conflitos, de iniciativas de construção da 
paz, do diálogo, da mediação, da 
reconciliação e da reforma do setor da 
segurança civil;
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