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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora saúda a criação do Programa Horizonte 2020 por parte da Comissão, visto que, no 
seu entendimento, ajudará a União Europeia (UE) a ultrapassar a crise da dívida e a restaurar 
o crescimento, através do reforço da sua competitividade.

O Programa Horizonte 2020 irá, pela primeira vez, reunir num só programa os fundos da UE 
dedicados à investigação e à inovação. O Horizonte 2020 está orientado para a aplicação dos 
progressos científicos em produtos e serviços inovadores, passíveis de gerar oportunidades de 
negócio e melhorar a vida das pessoas. O seu objetivo é reduzir a burocracia através da 
simplificação de normas e procedimentos de aplicação, com vista a atrair mais cientistas e 
empresas inovadoras.

O Horizonte 2020 entrará em vigor em janeiro de 2014, com um orçamento de 87,74 mil 
milhões de euros para o período até 2020. Divide-se em três partes gerais: 1) excelência 
científica, 2) liderança industrial, 3) desafios societais. A relatora entende que a Comissão 
AGRI deve centrar os seus principais esforços na terceira parte, que aborda questões 
intrinsecamente ligadas à agricultura. A terceira parte divide-se em seis domínios:

a) Saúde, alterações demográficas e bem-estar (9,07 mil milhões de euros);

b) Segurança alimentar, agricultura sustentável, investigação marinha e marítima e 
bioeconomia (4,69 mil milhões de euros);

c) Energia segura, não poluente e eficiente (6,53 mil milhões de euros);

d) Transportes inteligentes, ecológicos e integrados (7,69 mil milhões de euros);

e) Ação climática, eficiência na utilização dos recursos e matérias-primas (4,31 mil milhões 
de euros);

f) Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras (4,31 mil milhões de euros).

No âmbito da segurança alimentar e da agricultura sustentável, a relatora sublinha a 
necessidade de os cientistas cooperarem ativamente com os agricultores, discutindo 
nomeadamente as prioridades de investigação, de forma a aplicar na vida real as descobertas 
mais recentes. A participação de organizações não governamentais nessas discussões é 
igualmente importante.

A relatora saúda o aumento substancial, em relação ao Sétimo Programa-Quadro (PQ7), do 
orçamento previsto para a investigação relativa à agricultura. 

Faz questão de chamar a atenção para a necessidade de fomentar a investigação dedicada à 
redução dos resíduos alimentares, num contexto de procura crescente de alimentos na Europa 
e no mundo. É importante utilizar os recursos naturais de uma forma muito mais eficiente.

Durante as trocas de pontos de vista em Comissão AGRI sobre o Horizonte 2020, foi 
afirmado que é necessário reduzir a burocracia intrínseca aos procedimentos desta última. Na 
opinião da relatora, esta proposta da Comissão reduz consideravelmente os encargos 



PE489.458v02-00 4/23 AD\908034PT.doc

PT

administrativos, tornando mais fácil o processo de aplicação.

De modo geral, a relatora considera a proposta equilibrada e muito bem concebida. A relatora 
apela os seus colegas a abordar a revisão desta proposta com astúcia e espera que o programa 
entre em vigor em 1 de janeiro de 2014. Porventura, a entrada para um novo ano ajudará os 
cientistas a realizarem novas descobertas que aumentarão a competitividade global da Europa.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 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 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
visa três prioridades, nomeadamente a 
excelência científica («Excelência 
Científica»), a criação de liderança 
industrial («Liderança Industrial») e 
respostas aos desafios societais («Desafios 
Societais»). Essas prioridades devem ser 
executadas por meio de um Programa 
Específico composto por três partes 
relativas a ações indiretas e por uma parte 
relativa a ações diretas do Centro Comum 
de Investigação (JRC).

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
visa três prioridades, nomeadamente a 
excelência científica («Excelência 
Científica»), a criação de liderança 
industrial e agrícola («Liderança Industrial 
e Agrícola») e respostas aos desafios 
societais («Desafios Societais»). Essas 
prioridades devem ser executadas por meio 
de um Programa Específico composto por 
três partes relativas a ações indiretas e por 
uma parte relativa a ações diretas do 
Centro Comum de Investigação (JRC).

Justificação

O objetivo de alcançar a liderança industrial é definido sem referir a agricultura, embora o 
orçamento do programa tenha reservado mais de 4,5 mil milhões de euros para a 
investigação agrícola e a inovação.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Verifica-se uma necessidade crucial de 
reforçar e alargar a excelência da base 
científica da União e garantir a 
disponibilidade de investigação e talentos 
de craveira mundial com vista a assegurar a 
competitividade e o bem-estar a longo 
prazo da Europa. A parte I «Excelência 
Científica» deve apoiar as atividades do 
Conselho Europeu de Investigação 
relativas a investigação de fronteira, 
tecnologias futuras e emergentes, ações 
Marie Curie e infraestruturas de 
investigação europeias. As referidas 
atividades devem ter como objetivo o 
reforço das competências a longo prazo, 
incidindo fortemente na ciência, sistemas e 
investigadores da próxima geração e 
prestando apoio a talentos emergentes de 
toda a União e dos Estados associados. As 
atividades da União de apoio à excelência 
científica devem contribuir para consolidar 
o Espaço Europeu da Investigação e tornar 
o sistema científico da União mais 
competitivo e atrativo à escala mundial.

(5) Verifica-se uma necessidade crucial de 
reforçar e alargar a excelência da base 
científica da União e garantir a 
disponibilidade de investigação e talentos 
de craveira mundial com vista a assegurar a 
competitividade e o bem-estar a longo 
prazo da Europa. A parte I «Excelência 
Científica» deve apoiar as atividades do 
Conselho Europeu de Investigação 
relativas a investigação de fronteira, 
tecnologias futuras e emergentes, ações 
Marie Curie e as infraestruturas de 
investigação dos Estados-Membros que 
formam em conjunto uma rede europeia 
de infraestruturas da ciência. As referidas 
atividades devem ter como objetivo o 
reforço das competências a longo prazo, 
incidindo fortemente na ciência, sistemas e 
investigadores da próxima geração e 
prestando apoio a talentos emergentes de 
toda a União e dos Estados associados. As 
atividades da União de apoio à excelência 
científica devem contribuir para consolidar 
o Espaço Europeu da Investigação e tornar 
o sistema científico da União mais 
competitivo e atrativo à escala mundial.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As ações diretas do Centro Comum de 
Investigação devem ser executadas de uma 
forma flexível, eficiente e transparente, 
tomando em consideração as necessidades 
relevantes dos utilizadores do Centro 
Comum de Investigação e das políticas da 
União, bem como respeitando o objetivo 
de proteção dos interesses financeiros da 
União. As referidas ações de investigação 

(13) As ações diretas do Centro Comum de 
Investigação devem ser executadas de uma 
forma flexível, eficiente e transparente, 
tomando em consideração as necessidades 
relevantes dos utilizadores das políticas da 
União e do Centro Comum de 
Investigação, bem como respeitando o 
objetivo de proteção dos interesses 
financeiros da União. As referidas ações de 
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devem ser adaptadas, quando adequado, a 
essas necessidades e à evolução científica e 
tecnológica e procurar atingir a excelência 
científica.

investigação devem ser adaptadas, quando 
adequado, a essas necessidades e à 
evolução científica e tecnológica e procurar 
atingir a excelência científica.

Justificação

Ordem errada. No texto proposto as políticas do CCI têm prioridade sobre as 
responsabilidades políticas da União.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O Centro Comum de Investigação 
deve continuar a gerar recursos adicionais 
através de atividades concorrenciais, 
incluindo a participação nas ações 
indiretas do Programa-Quadro Horizonte 
2020, nos trabalhos de terceiros e, em 
menor medida, na exploração da 
propriedade intelectual.

(14) O Centro Comum de Investigação 
deve continuar a gerar recursos adicionais 
através de atividades concorrenciais, 
incluindo os trabalhos de terceiros e, em 
menor medida, a exploração da 
propriedade intelectual.

Justificação

A proposta deixa o CCI numa posição privilegiada relativamente a outros centros de ciência 
da UE. O CCI deve receber o seu orçamento sem a possibilidade de se candidatar a 
financiamento de investigação de outras rubricas do programa Horizonte 2020.

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforço das infraestruturas de 
investigação europeias, incluindo 
infraestruturas eletrónicas.

d) Reforço das infraestruturas de 
investigação dos Estados-Membros que 
formam uma rede europeia de 
infraestruturas da ciência, incluindo 
infraestruturas eletrónicas.
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Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A parte II «Liderança Industrial» reforça a 
liderança e a competitividade industrial em 
conformidade com a prioridade «Liderança 
Industrial» estabelecida no artigo 5.º, n.º 2, 
alínea b), do Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Programa-Quadro Horizonte 
2020], mediante a prossecução dos 
seguintes objetivos específicos:

A parte II «Liderança Industrial e 
Agrícola» reforça a liderança e a 
competitividade industrial e agrícola em 
conformidade com a prioridade «Liderança 
Industrial e Agrícola» estabelecida no 
artigo 5.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento 
(UE) n.º XX/2012 [Programa-Quadro 
Horizonte 2020], mediante a prossecução 
dos seguintes objetivos específicos:

Justificação

Alteração em conformidade com a alteração ao artigo 1.°.

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantia de um abastecimento 
suficiente de alimentos seguros e de alta 
qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas;

(b) Garantia de um abastecimento 
suficiente de alimentos seguros e de alta 
qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos  
(incluindo no que se refere à utilização de 
nutrientes, energia, carbono, água e 
solos) e, também, a transformação dos 
resíduos orgânicos numa mais valia que é 
utilizada a cem por cento, a redução dos 
resíduos de alimentos ao longo de toda a 
cadeia alimentar, desde a produção 
primária ao consumidor final, a promoção 
de serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e hipocarbónicas
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Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa Específico é avaliado com 
base nos resultados e impactos conforme 
aferidos em função de indicadores de 
desempenho, incluindo, quando adequado, 
publicações em revistas de grande impacto, 
circulação dos investigadores, 
acessibilidade das infraestruturas de 
investigação, investimentos mobilizados 
através de financiamento da dívida e de 
capital de risco, PME que introduzem 
inovações nas empresas ou no mercado, 
referências a atividades de investigação 
relevantes em documentos políticos, bem 
como ocorrências de impactos específicos 
nas políticas.

O Programa Específico é avaliado com 
base nos resultados e impactos conforme 
aferidos em função de indicadores de 
desempenho, incluindo, quando adequado, 
publicações em revistas de grande impacto, 
circulação dos investigadores, 
acessibilidade das infraestruturas de 
investigação, investimentos mobilizados 
através de financiamento da dívida e de 
capital de risco, PME que introduzem 
inovações nas empresas ou no mercado, 
referências a atividades de investigação 
relevantes em documentos políticos, bem 
como ocorrências de impactos específicos 
nas políticas e a aplicação prática dos 
resultados da investigação.

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1. – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica e social. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica e social e a aplicação na 
prática. Apenas uma abordagem holística 
da inovação permitirá simultaneamente 
enfrentar os desafios societais e promover 
a criação de novas empresas e indústrias 
competitivas.
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Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2. – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto, assim 
como contribuir para a procura de 
soluções através de uma investigação 
mais participativa. Inclui nomeadamente: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde e otimização da eficácia dos sistemas 
de cuidados de saúde, apoio a políticas de 
capacitação de zonas rurais e promoção de 
escolhas informadas dos consumidores, 
processo decisório sólido no domínio da 
política energética e na garantia de um rede 
elétrica europeia convivial para os 
consumidores, apoiando atividades de 
prospetiva e políticas de transporte 
baseadas em dados concretos, apoio a 
estratégias de atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas, 
iniciativas que visem a eficiência e a 
suficiência na utilização dos recursos e 
medidas que visem uma economia 
ecológica e sustentável.

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – ponto 2 – subponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar um grande conjunto de 
projetos de investigação embrionários, 
visionários e de alto risco realizados em 
colaboração no domínio da ciência e da 

É necessário apoiar um grande conjunto de 
projetos de investigação embrionários, 
visionários e de alto risco realizados em 
colaboração no domínio da ciência e da 
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tecnologia a fim de garantir o sucesso da 
exploração de novas bases para futuras 
tecnologias radicalmente novas. Ao ser 
explicitamente não prescritiva e sem 
tópicos definidos, esta atividade permite a 
exploração de novas ideias, 
independentemente da sua origem ou do 
momento em que surgem, no mais amplo 
espetro de temas e disciplinas. A fim de 
cultivar ideias de natureza tão frágil é 
necessária uma abordagem da investigação 
ágil, disposta a assumir riscos e fortemente 
interdisciplinar que ultrapasse em muito os 
domínios tecnológicos em sentido estrito.
É igualmente importante atrair e estimular 
a participação de novos intervenientes de 
elevado potencial no domínio da 
investigação e inovação, como, por 
exemplo, jovens investigadores e PME de 
alta tecnologia a fim de dar origem aos 
líderes científicos e industriais do futuro.

tecnologia a fim de garantir o sucesso da 
exploração de novas bases para futuras 
tecnologias radicalmente novas. Ao ser 
explicitamente não prescritiva e sem 
tópicos definidos, esta atividade permite a 
exploração de novas ideias, 
independentemente da sua origem ou do 
momento em que surgem, no mais amplo 
espetro de temas e disciplinas. A fim de 
cultivar ideias de natureza tão frágil é 
necessária uma abordagem da investigação 
ágil, disposta a assumir riscos e fortemente 
interdisciplinar que ultrapasse em muito os 
domínios tecnológicos em sentido estrito. 
É igualmente importante atrair e estimular 
a participação de novos intervenientes de 
elevado potencial no domínio da 
investigação e inovação, como, por 
exemplo, jovens investigadores, PME de 
alta tecnologia e investigadoras, a fim de 
dar origem aos líderes científicos e 
industriais do futuro.

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 
exemplo, bionanotecnologias) e ICT (por 
exemplo, bioelectrónica). Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 
exemplo, bionanotecnologias), ICT (por 
exemplo, bioelectrónica), a biotecnologia 
agrícola e à base de plantas. Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 
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biossensores, biochips, etc.). biossensores, biochips, biotecnologia à 
base de plantas, etc.).

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 - título

Texto da Comissão Alteração

1.4.2. Processos industriais à base de 
biotecnologias

1.4.2. Produtos e processos industriais à 
base de biotecnologias

Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3

Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade de indústrias 
de transformação, como as indústrias 
química, de pasta de papel e papel, de 
vidro ou de metais não ferrosos e aço, 
melhorando drasticamente as eficiências na 
utilização de recursos e de energia e 
reduzindo o impacto ambiental dessas 
atividades industriais. A incidência será no 
desenvolvimento e validação de 
tecnologias facilitadoras de substâncias, 
materiais e soluções tecnológicas 
inovadoras para produtos hipocarbónicos e 
processos e serviços com menor 
intensidade energética ao longo da cadeia 
de valor, bem como a adoção de 
tecnologias e técnicas de produção ultra-
hipocarbónicas com vista a permitir 
reduções específicas da intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Aumentar a competitividade de indústrias 
de transformação, como as indústrias 
química, de pasta de papel e papel, de 
vidro, da construção, ou de metais não 
ferrosos e aço, melhorando drasticamente 
as eficiências na utilização de recursos e de 
energia e reduzindo o impacto ambiental 
dessas atividades industriais. A incidência 
será no desenvolvimento e validação de 
tecnologias facilitadoras de substâncias, 
materiais e soluções tecnológicas 
inovadoras para produtos hipocarbónicos e 
processos e serviços com menor 
intensidade energética ao longo da cadeia 
de valor, bem como a adoção de 
tecnologias e técnicas de produção ultra-
hipocarbónicas com vista a permitir 
reduções específicas da intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 15
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O instrumento a favor das PME abrangerá 
todos os domínios da ciência, tecnologia e 
inovação numa abordagem ascendente no 
âmbito de um determinado desafio societal 
ou tecnologia facilitadora de forma a dar 
margem suficiente para o financiamento de 
todos os tipos de ideias promissoras, 
nomeadamente projetos interdisciplinares e 
intersetoriais.

O instrumento a favor das PME abrangerá 
todos os domínios da ciência, tecnologia e 
inovação, incluindo a agricultura, numa 
abordagem ascendente no âmbito de um 
determinado desafio societal ou tecnologia 
facilitadora de forma a dar margem 
suficiente para o financiamento de todos os 
tipos de ideias promissoras, nomeadamente 
projetos interdisciplinares e intersetoriais.

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas, melhorando as 
condições-quadro para a inovação, e 
eliminado os obstáculos específicos que 
impedem o crescimento de empresas 
inovadoras, em especial PME e empresas 
de dimensão intermédia com um potencial 
de crescimento rápido. Será prestado apoio 
especializado à inovação (por exemplo, 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual, redes de entidades 
adjudicantes, apoio a serviços de 
transferência de tecnologias, conceção 
estratégica) e a análises de políticas 
públicas relacionadas com a inovação.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas, melhorando as 
condições-quadro para a inovação, e 
eliminado os obstáculos específicos que 
impedem o crescimento de empresas 
inovadoras, como a falta de nexo entre a 
inovação tecnológica e a legislação da 
UE, em especial no domínio da 
agricultura, e de PME e empresas de 
dimensão intermédia com um potencial de 
crescimento rápido. Será prestado apoio 
especializado à inovação (por exemplo, 
exploração dos direitos de propriedade
intelectual, redes de entidades 
adjudicantes, apoio a serviços de 
transferência de tecnologias, conceção 
estratégica) e a análises de políticas 
públicas relacionadas com a inovação.

Alteração 17
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Há necessidade de uma melhor 
compreensão da saúde e da doença, em 
pessoas de todas as idades, para que 
possam ser desenvolvidas novas e 
melhores medidas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. A investigação 
translacional interdisciplinar sobre a 
fisiopatologia das doenças é essencial para 
uma melhor compreensão de todos os 
aspetos dos processos patológicos, 
incluindo uma reclassificação da variação 
normal e de doenças com base em dados 
moleculares, bem como para a validação e 
utilização dos resultados da investigação 
em aplicações clínicas.

Há necessidade de uma melhor 
compreensão da saúde e da doença, em 
pessoas de todas as idades, para que 
possam ser desenvolvidas novas e 
melhores medidas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. Dada a relação 
que existe entre saúde humana e animal, 
a investigação translacional interdisciplinar 
sobre a fisiopatologia das doenças é 
essencial para uma melhor compreensão de 
todos os aspetos dos processos patológicos, 
incluindo uma reclassificação da variação 
normal e de doenças com base em dados 
moleculares, bem como para a validação e 
utilização dos resultados da investigação 
em aplicações clínicas.

Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.10

Texto da Comissão Alteração

Será apoiada a integração de infraestruturas 
e fontes e estruturas de informação 
(incluindo as derivadas de estudos de 
coortes, protocolos, recolhas de dados, 
indicadores, etc.), bem como a 
normalização, a interoperabilidade, a 
armazenagem, a partilha e o acesso aos 
dados, a fim de permitir uma exploração 
adequada dos mesmos. Deve ser prestada 
atenção ao tratamento de dados, à gestão 
dos conhecimentos, à modelização e à 
visualização.

Será apoiada a integração de infraestruturas 
e fontes e estruturas de informação 
(incluindo as derivadas de estudos de 
coortes, protocolos, recolhas de dados, 
indicadores, etc.), bem como a 
normalização, a interoperabilidade, a 
armazenagem, a partilha e o acesso aos 
dados, tanto relativos aos seres humanos 
como aos animais, a fim de permitir uma 
exploração adequada dos mesmos. Deve 
ser prestada atenção ao tratamento de 
dados, à gestão dos conhecimentos, à 
modelização e à visualização.

Alteração 19
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Segurança alimentar, agricultura e 
silvivultura sustentáveis, investigação 
marinha e marítima e bioeconomia

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1. Agricultura e silvicultura sustentáveis 2.1. Agricultura e silvicultura sustentáveis 
e competitivas

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

São necessários conhecimentos, 
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos e ambientais na produção 
sustentável, permitindo assim aumentar a 
produtividade e a eficiência na utilização 
dos recursos da agricultura, reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, reduzir a lixiviação 

São necessários conhecimentos, 
transferências de conhecimentos,
instrumentos, serviços e inovações 
adequados para apoiar sistemas agrícolas e 
silvícolas mais produtivos, mais eficientes 
na utilização dos recursos e com maior 
resiliência, que ofereçam quantidades 
suficientes de alimentos para consumo 
humano e animal, biomassa e outras 
matérias-primas e prestem serviços 
ecossistémicos, ao mesmo tempo que 
apoiam o desenvolvimento de meios 
prósperos de subsistência rural e as PME 
inovadoras no espaço rural. A 
investigação e inovação proporcionarão 
opções para a integração de objetivos 
agronómicos, climáticos e ambientais 
numa produção mais sustentável, 
nomeadamente, no reforço do potencial 
genético das plantas para melhor se 
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de nutrientes de terras cultivadas para 
ambientes aquáticos e terrestres, reduzir a 
dependência de importações internacionais 
de proteínas derivadas de plantas para a 
Europa e aumentar o nível de 
biodiversidade nos sistemas de produção 
primários.

adaptarem ao stress biótico e abiótico,
permitindo assim aumentar a produtividade 
e a eficiência na utilização dos recursos da 
agricultura, reduzir a erosão do solo e as 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) da agricultura, melhorar a 
eficiência na utilização de nutrientes e de 
água, reduzir a dependência de 
importações internacionais de proteínas 
derivadas de plantas para a Europa e 
aumentar o nível de biodiversidade nos 
sistemas de produção primários.

Justificação

A investigação agrícola também é parte da solução. Especialmente as plantas, com o seu 
potencial genético e a sua capacidade de melhorar a eficiência na utilização de nutrientes e 
de água, darão um importante contributo para a agricultura sustentável. Este aspeto deve ser 
abordado e ficar expresso de forma mais clara.

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – subponto 2.1.1 - título

Texto da Comissão Alteração

2.1.1. Melhorar a eficiência da produção e 
a capacidade para enfrentar as alterações 
climáticas, assegurando simultaneamente
a sustentabilidade e a resiliência

2.1.1. Melhorar a eficiência da produção, a 
qualidade e a segurança dos alimentos, a 
sustentabilidade e a resiliência, 
enfrentando e atenuando as alterações 
climáticas

Justificação

A qualidade e a segurança dos alimentos, como a fitossanidade e as características 
nutricionais (vitaminas, micronutrientes)

Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – subponto 2.1.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As atividades reforçarão a produtividade, 
bem como a capacidade de adaptação das 
plantas, animais e sistemas de produção a 
fim de fazer face a condições 
ambientais/climáticas em rápida mutação e 
à escassez crescente de recursos naturais. 
As inovações resultantes contribuirão para 
avançar no sentido de uma economia 
hipocarbónica, com baixo consumo de 
energia e baixa geração de resíduos em 
toda a cadeia de abastecimento de 
alimentos para consumo humano e animal. 
Além disso, e a fim de contribuir para a 
segurança alimentar, serão criadas novas 
oportunidades para o uso da biomassa e de 
subprodutos provenientes da agricultura e 
da silvicultura numa vasta gama de 
aplicações não alimentares.

As atividades reforçarão a produtividade, 
bem como a capacidade de adaptação das 
plantas, animais e sistemas de produção a 
fim de fazer face a condições 
ambientais/climáticas em rápida mutação e 
à escassez crescente de recursos naturais. 
As inovações resultantes e a sua 
transferência para todos os agentes 
económicos envolvidos contribuirão para 
avançar no sentido de uma economia 
hipocarbónica, com baixo consumo de 
energia e baixa geração de resíduos em 
toda a cadeia de abastecimento de 
alimentos para consumo humano e animal. 
Além disso, e a fim de contribuir para a 
segurança alimentar, serão criadas novas 
oportunidades para o uso da biomassa, de 
resíduos orgânicos e de resíduos e
subprodutos agrícolas e florestais
provenientes da agricultura e da 
silvicultura numa vasta gama de aplicações 
não alimentares (em particular, energia e 
química).

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – subponto 2.1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares com vista a melhorar o 
desempenho das plantas, animais e 
microrganismos, assegurando 
simultaneamente a utilização eficaz dos 
recursos (água, nutrientes, energia) e a 
integridade ecológica das zonas rurais. A 
ênfase será colocada em sistemas de 
produção e práticas agronómicas 
integrados e diversificados, incluindo a 
utilização de tecnologias de precisão e 
métodos de intensificação ecológica em 
benefício da agricultura tanto 

Estudar-se-ão abordagens 
multidisciplinares e sinergias intersetoriais
com vista a melhorar o desempenho das 
plantas, animais e microrganismos, 
assegurando simultaneamente a utilização 
eficaz dos recursos (água, solos, nutrientes, 
energia) e a integridade ecológica das 
zonas rurais. A ênfase será colocada em 
sistemas de produção integrados e 
diversificados e práticas agronómicas 
inovadoras, incluindo a utilização de 
tecnologias de precisão e métodos de 
intensificação ecológica em benefício de 
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convencional como biológica. O 
melhoramento genético de plantas e 
animais para fins de adaptação e de 
melhoria das características de 
produtividade implicará abordagens
adequadas de reprodução convencional e 
moderna e uma melhor utilização dos 
recursos genéticos. Será dada a devida 
atenção à gestão dos solos nas explorações 
agrícolas a fim de aumentar a fertilidade 
dos solos como base para a produtividade 
das culturas. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no bem-
estar dos animais contribuirá para 
contemplar as preocupações societais. As 
áreas enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

todos os tipos de agricultura. O 
melhoramento genético de plantas e 
animais para fins de melhoria das 
características de adaptação, de resistência
e de melhoria das características de 
produtividade será revisto à luz das 
técnicas de reprodução convencional e 
moderna e implicará uma melhor 
utilização dos recursos genéticos. Será 
dada a devida atenção à gestão dos solos 
nas explorações agrícolas a fim de 
aumentar a fertilidade dos solos como base 
para a produtividade animal e das culturas 
e para o aumento sustentável da 
rendibilidade. Será promovida a sanidade 
animal e vegetal e proceder-se-á a um 
maior desenvolvimento de medidas 
integradas de controlo de doenças/pragas. 
As estratégias de erradicação de doenças 
dos animais, incluindo zoonoses, serão 
abordadas em conjunto com a investigação 
no domínio da resistência antimicrobiana. 
O estudo dos efeitos de práticas no bem-
estar dos animais contribuirá para 
contemplar, por um lado, as preocupações 
logísticas e práticas dos utilizadores 
comerciais e, por outro, as preocupações 
societais dos cidadãos da UE. As áreas 
enumeradas supra serão apoiadas por 
investigação de caráter mais fundamental a 
fim de abordar questões biológicas 
relevantes, bem como a apoiar o 
desenvolvimento e a implementação das 
políticas da União.

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – subponto 2.1.2 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1.2. Proporcionar serviços 
ecossistémicos e bens públicos

2.1.2. Reforçar a multifuncionalidade da 
agricultura, incluindo serviços 
ecossistémicos e bens públicos
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Justificação

A multifuncionalidade é encarada como abordagem abrangente para combinar o uso da 
agricultura com os serviços ecossistémicos. Pretende-se assegurar a coerência com a política 
da PAC e os programas de investigação. O papel multifuncional da agricultura deve ser 
reforçado, nomeadamente, disponibilizando serviços ecossistémicos e bens públicos, mas 
também facilitando uma melhor compreensão dos sistemas agrícolas/florestais.

Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – subponto 2.1.2

Texto da Comissão Alteração

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a paisagem, a redução da 
erosão e a fixação de carbono/atenuação 
dos gases com efeito de estufa. As 
atividades de investigação apoiarão a 
disponibilização destes bens e serviços 
públicos mediante soluções de gestão, 
ferramentas de apoio à decisão e avaliação 
do seu valor não comercial. Entre as 
questões específicas a tratar incluem-se a 
identificação de sistemas 
agrícolas/florestais e de padrões de 
paisagem suscetíveis de atingir estes 
objetivos. Mudanças na gestão ativa dos 
sistemas agrícolas - incluindo a utilização 
de tecnologias e a alteração de práticas –
permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas.

A agricultura e a silvicultura são sistemas 
únicos que fornecem produtos comerciais, 
mas também bens públicos societais mais 
vastos (nomeadamente com valor cultural e 
recreativo e relacionados com a beleza 
paisagística) e serviços ecológicos 
importantes, como a biodiversidade 
funcional e in situ, a polinização, a 
regulação hídrica, a preservação da 
paisagem, a redução da erosão e a fixação 
de carbono/atenuação dos gases com efeito 
de estufa. As atividades de investigação 
apoiarão a disponibilização destes bens e 
serviços públicos mediante soluções de 
gestão, ferramentas de apoio à decisão e às 
políticas, o desenvolvimento de 
indicadores que permitam uma avaliação 
adequada dos resultados atingidos pelas 
atividades de atenuação das alterações 
climáticas empreendidas por agricultores
e avaliação de impacto do seu valor não 
comercial. Também deve criar-se um 
sistema para calcular o valor financeiro 
dos bens e serviços públicos específicos 
fornecidos pelos agricultores, já que o 
aumento de medidas orientadas de 
«ecologização» desempenhará um papel 
cada vez mais relevante nas políticas 
agrícolas nos próximos anos. Entre as 
questões a tratar incluem-se a identificação 
e o desenvolvimento de diferentes sistemas 
agrícolas/florestais/de cultivo e de padrões 
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de paisagem suscetíveis de otimizar a 
prestação de serviços e bens públicos. 
Proceder-se-á à avaliação socioeconómica 
e comparativa dos sistemas 
agrícolas/silvícolas e do seu desempenho 
em matéria de sustentabilidade. O 
desenvolvimento do espaço rural através 
de mudanças na gestão ativa dos sistemas 
agrícolas - incluindo a utilização de 
tecnologias e a alteração de práticas, em 
especial a gestão dos nutrientes dos solos
– permitirão uma maior atenuação das 
emissões de GEE e a capacidade de 
adaptação do setor da agricultura aos 
efeitos adversos das alterações climáticas. 

Justificação

A investigação socioeconómica sobre sistemas agrícolas/florestais e os respetivos efeitos 
deve estar incluída na investigação sobre os aspetos multifuncionais da agricultura e ser tida 
em conta para apoiar as mudanças na gestão ativa dos sistemas agrícolas.

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, quer 

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agroalimentar europeia e a sustentabilidade 
da produção e abastecimento de produtos 
alimentares, abrangendo toda a cadeia 
alimentar e serviços conexos, para todos os 
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convencionais quer biológicos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

tipos de agricultura e de produtos, desde a 
produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria agrícola e
alimentar, c) reduzir o consumo de água e 
de energia na transformação, transporte e 
distribuição de alimentos e d) reduzir os 
resíduos alimentares em 50% até 2030.

Justificação

Existem diferentes tipos de agricultura e de produtos agrícolas, desde o convencional ao 
biológico, passando pelo intensivo sustentável. Todos os tipos de agricultura e de produtos 
agrícolas devem ser incluídos, uma vez que visam a obtenção de produtos seguros e 
saudáveis. A agricultura e a produção primárias são os principais componentes do setor 
agroalimentar, e as inovações a nível dos fatores de produção agrícola podem dar 
importantes contributos para uma alimentação saudável e sustentável, nomeadamente, 
melhorando os compostos saudáveis presentes nas plantas.

Alteração 28

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – subponto 2.2.3

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
conceção, transformação, embalagem, 
controlo de processos, redução dos 
resíduos, valorização dos subprodutos e 
segurança na utilização ou eliminação de 
subprodutos animais. Serão gerados 

Serão abordadas as necessidades da 
indústria de produção de alimentos para 
consumo humano e animal em termos de 
resposta às alterações sociais, ambientais, 
climáticas e económicas desde o nível local 
até ao nível mundial em todas as fases da 
cadeia de produção de alimentos para 
consumo humano e animal, incluindo a 
produção agrícola, conceção, 
transformação, embalagem, controlo de 
processos, redução dos resíduos, 
valorização dos subprodutos e segurança 
na utilização ou eliminação de subprodutos 
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processos inovadores, sustentáveis e 
eficientes em termos de recursos, bem 
como produtos diversificados, seguros, a 
preços abordáveis e de elevada qualidade. 
Tal permitirá reforçar o potencial de 
inovação da cadeia europeia de 
abastecimento alimentar, promover a sua 
competitividade, gerar crescimento 
económico e emprego e permitir à indústria 
alimentar europeia adaptar-se às mudanças. 
Outros aspetos a abordar são a 
rastreabilidade, a logística e serviços, os 
fatores socioeconómicos, a resiliência da 
cadeia alimentar contra riscos ambientais e 
climáticos e a limitação dos impactos 
negativos no ambiente das atividades 
relativas à cadeia alimentar e das mudanças 
dos regimes alimentares e sistemas de 
produção.

animais. Serão gerados processos 
inovadores, sustentáveis e eficientes em 
termos de recursos, bem como produtos 
diversificados, seguros, a preços 
abordáveis e de elevada qualidade. Tal 
permitirá reforçar o potencial de inovação 
da cadeia europeia de abastecimento 
alimentar, promover a sua competitividade, 
gerar crescimento económico e emprego e 
permitir à indústria alimentar europeia 
adaptar-se às mudanças. Outros aspetos a 
abordar são a rastreabilidade, a logística e 
serviços, os fatores socioeconómicos, a 
resiliência da cadeia alimentar contra riscos 
ambientais e climáticos e a limitação dos 
impactos negativos no ambiente das 
atividades relativas à cadeia alimentar e 
das mudanças dos regimes alimentares e 
sistemas de produção.

Justificação

A produção agrícola está na raiz da cadeia de produção de alimentos destinados a consumo 
humano e de rações animais, pelo que deve ser claramente abordada.

Alteração 29

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O apoio à definição de normas será 
utilizado para ajudar a acelerar a 
implantação no mercado de novos produtos 
e serviços de base biológica.

O apoio à definição de normas será 
utilizado para ajudar a acelerar a 
implantação no mercado de novos produtos 
e serviços de base biológica, desde os 
sistemas de produção terrestres e 
aquáticos até ao consumidor final.

Justificação

Importa tornar claro que a definição de normas será utilizada ao longo de toda a cadeia de 
valor, desde a produção primária (terrestre ou aquática) até ao consumidor final. Só assim se 
poderá garantir que toda a cadeia atinja as metas comuns.

Alteração 30
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.5 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Serão desenvolvidas atividades de 
prospetiva nos setores da bioeconomia, 
incluindo o desenvolvimento de bases de 
dados, indicadores e modelos visando as 
dimensões mundial, europeia, nacional e 
regional. Será criado um Observatório 
Europeu da Bioeconomia para fins de 
levantamento e acompanhamento das 
atividades de investigação e inovação da 
União e a nível mundial, desenvolvendo 
indicadores-chave de desempenho e 
procedendo ao acompanhamento das 
políticas de inovação na bioeconomia.

Serão desenvolvidas atividades de 
prospetiva nos setores da bioeconomia, 
incluindo o desenvolvimento de bases de 
dados, indicadores e modelos visando as 
dimensões mundial, europeia, nacional e 
regional. Será criado um Observatório 
Europeu da Bioeconomia, onde terão 
assento todas as partes interessadas dos 
setores científico, industrial e da 
sociedade civil, para fins de levantamento e 
acompanhamento das atividades de 
investigação e inovação da União e a nível 
mundial, desenvolvendo indicadores-chave 
de desempenho e procedendo ao 
acompanhamento das políticas de inovação 
na bioeconomia.

Alteração 31

Proposta de decisão
Anexo I – Parte IV – ponto 3 – subponto 3.2 – título

Texto da Comissão Alteração

3.2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

3.2. Segurança alimentar, agricultura e 
silvivultura sustentáveis, investigação 
marinha e marítima e bioeconomia
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