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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora de parecer 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 de parecer 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 de parecer 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 de parecer saúda o aumento substancial, em relação ao Sétimo Programa-Quadro 
(PQ7), do orçamento previsto para a investigação no domínio da 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 da Comissão AGRI sobre o Horizonte 2020, foi afirmado 
que é necessário reduzir a burocracia dos procedimentos do programa. Na opinião da relatora 
de parecer, esta proposta da Comissão reduz consideravelmente as formalidades 
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administrativas, simplificando o processo de aplicação.

De modo geral, a relatora de parecer considera a proposta equilibrada e muito bem concebida. 
A relatora de parecer insta 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, para que, a partir do novo ano, 
ajude os cientistas a realizarem novas descobertas que aumentem 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 regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como fatores 
determinantes da prosperidade social e 
económica e da sustentabilidade ambiental 
e que definiu para si própria o objetivo de 
aumentar as despesas em investigação e 
desenvolvimento com vista a atingir 3% do 
produto interno bruto (PIB) até 2020, 
elaborando simultaneamente um indicador 
relativo à intensidade da inovação. Neste 
contexto, a iniciativa emblemática União 
da Inovação estabelece uma abordagem 
estratégica e integrada no domínio da 
investigação e inovação, definindo o 
quadro e os objetivos para os quais deverá 
contribuir o futuro financiamento da União 
neste domínio. A investigação e inovação 
são também fatores essenciais para outras 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
Europa 2020, nomeadamente as iniciativas 
«Uma Europa eficiente em termos de 
recursos», «Uma política industrial para a 
era de globalização» e a «Agenda Digital 
para a Europa». Além disso, com vista à 

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação e da 
aplicação dos seus resultados como 
fatores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objetivo de aumentar as despesas em 
investigação e desenvolvimento com vista 
a atingir 3% do produto interno bruto (PIB) 
até 2020, elaborando simultaneamente um 
indicador relativo à intensidade da 
inovação. Neste contexto, a iniciativa 
emblemática União da Inovação estabelece 
uma abordagem estratégica e integrada no 
domínio da investigação e inovação, 
definindo o quadro e os objetivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
fatores essenciais para outras iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020, 
nomeadamente as iniciativas «Uma Europa 
eficiente em termos de recursos», «Uma 
política industrial para a era de 
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prossecução dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 relacionados com a 
investigação e inovação, a política de 
coesão tem um papel fundamental a 
desempenhar ao reforçar a capacidade e ao 
proporcionar «uma escada de excelência».

globalização» e a «Agenda Digital para a 
Europa». Além disso, com vista à 
prossecução dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 relacionados com a 
investigação e inovação, a política de 
coesão tem um papel fundamental a 
desempenhar ao reforçar a capacidade e ao 
proporcionar «uma escada de excelência».

Alteração 2

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 
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 

(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 e 
agrícola 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 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 
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nuclear ao abrigo do Tratado Euratom. nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A maioria das explorações 
agrícolas são igualmente PME e a atual 
falta de coerência entre, por um lado, a 
investigação e a inovação tecnológica e, 
por outro, a legislação da União relativa a 
produtos agrícolas, o que dificulta cada 
vez mais a aplicação ativa dos novos 
desenvolvimentos tecnológicos por parte 
das PME europeias. A fim de valorizar ao 
máximo a investigação agrícola na União, 
a legislação deve ser adaptada para 
permitir uma mais rápida adoção e uma 
utilização mais eficaz de novas 
tecnologias por parte das empresas 
agrícolas europeias.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A simplificação é um objetivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente refletida na sua 
conceção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve ter como objetivo atrair a forte 
participação das universidades, centros de 
investigação, indústria, e especificamente 
as PME e estar aberto a novos 
participantes, um vez que reúne toda a 
gama de apoio à investigação e inovação 
num quadro estratégico comum, incluindo 
uma série de regimes de financiamento 
simplificados, designadamente um 

(15) A simplificação é um objetivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente refletida na sua 
conceção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve ter como objetivo atrair a forte 
participação das universidades, centros de 
investigação, indústria, e especificamente 
as PME, bem como a sociedade civil, e 
estar aberto a novos participantes, um vez 
que reúne toda a gama de apoio à 
investigação e inovação num quadro 
estratégico comum, incluindo uma série de 
regimes de financiamento simplificados, 
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conjunto racionalizado de formas de apoio, 
e utiliza regras de participação com 
princípios aplicáveis a todas as ações no 
âmbito do programa. A simplificação das 
regras de financiamento deve reduzir os 
custos administrativos de participação e 
contribuir para uma redução dos erros 
financeiros. 

designadamente um conjunto racionalizado 
de formas de apoio, e utiliza regras de 
participação com princípios aplicáveis a 
todas as ações no âmbito do programa. A 
simplificação das regras de financiamento 
deve reduzir os custos administrativos de 
participação e contribuir para uma redução 
dos erros financeiros. 

Justificação

As atividades de investigação não dizem apenas respeito a investigadores, autoridades 
públicas e empresas, mas também à sociedade civil.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 
de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos artigos 184.º, 
185.º e 187.º do TFUE.

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 
de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos artigos 184.º, 
185.º e 187.º do TFUE, embora devam 
estar abertos à participação de outros 
Estados-Membros e incluir procedimentos 
que facilitem a participação de novos 
países.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a 
confiança do público na ciência, o 

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a restabelecer e 
aprofundar a confiança do público na 
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Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
favorecer uma participação informada dos 
cidadãos e da sociedade civil em matérias 
de investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 
que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e da promoção da sua participação em 
atividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

ciência, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve favorecer uma participação 
ativa dos cidadãos e da sociedade civil em 
matérias de investigação e inovação 
mediante a promoção da investigação 
participativa, da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis, 
bem como de aplicação dos seus 
resultados, que respondam às 
preocupações e expectativas dos cidadãos e 
da sociedade civil e da promoção da sua 
participação em atividades do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

Alteração 7

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, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural e a 
Política Agrícola Comum (em particular, 
a 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 8
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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, nomeadamente os países 
abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança, 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.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A necessidade de uma nova 
abordagem em matéria de controlo e 
gestão dos riscos no que diz respeito ao 
financiamento da investigação da União
foi reconhecida pelo Conselho Europeu de 
4 de fevereiro de 2011, que apelou para um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu, na sua Resolução de 
11 de novembro de 2010 sobre a 
simplificação da execução dos programas-
quadro de investigação, apelou a uma 
evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e 

(32) A necessidade de uma nova 
abordagem para desenvolver uma 
estratégia de gestão dos riscos baseada em 
dados concretos, englobada na estratégia 
da União de financiamento da 
investigação, foi reconhecida pelo 
Conselho Europeu de 4 de fevereiro de 
2011. Nessa data, o Conselho apelou a um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu, na sua Resolução de 
11 de novembro de 2010 sobre a 
simplificação da execução dos programas-
quadro de investigação, apelou a uma 
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declarou que a gestão do financiamento da 
investigação europeia deve assentar mais 
na confiança e na tolerância ao risco para 
com os participantes. O relatório de 
avaliação intercalar relativo ao Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação (2007-
2013) conclui que é necessária uma 
abordagem mais radical para a realização 
de um salto quântico em matéria de 
simplificação e que o equilíbrio entre 
risco e confiança tem de ser restabelecido.

evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e 
declarou que a gestão do financiamento da 
investigação europeia deve assentar mais 
na confiança e na tolerância ao risco para 
com os investigadores. O relatório de 
avaliação intercalar relativo ao Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação (2007-
2013) conclui que é necessária uma 
abordagem mais radical para a realização 
de um salto quântico rumo a 
procedimentos simplificados e que 
demonstram a confiança da União nos 
investigadores e os incentiva a correr os 
riscos necessários para um progresso 
científico e tecnológico acelerado.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020  Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) 
(seguidamente designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») e determina o 
quadro que rege o apoio da União a 
atividades de investigação e inovação e que 
promove uma melhor exploração do 
potencial industrial das políticas de 
inovação, investigação e desenvolvimento 
tecnológico.

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020  Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) 
(seguidamente designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») e determina o
quadro que rege o apoio da União a 
atividades de investigação e inovação, bem 
como de aplicação dos seus resultados, e 
que promove uma melhor exploração do 
potencial industrial das políticas de 
inovação, investigação e desenvolvimento 
tecnológico.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Liderança industrial; (b) Liderança na indústria e na 
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agricultura;

Alteração 12

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 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.

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 
instituídos pela Comissão, estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas, consultas públicas 
com objetivos específicos, incluindo 
organizações não-governamentais e 
outros grupos da sociedade civil, e 
processos transparentes e interativos que 
garantam que seja apoiada uma 
investigação e inovação responsáveis.

Justificação

As atividades de investigação não dizem apenas respeito a investigadores, autoridades 
públicas e empresas, mas também à sociedade civil.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

(b) Segurança alimentar, agricultura e 
silvicultura sustentáveis, investigação 
marinha e marítima e bioeconomia;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

As FET abrangerão todo o espetro da 
inovação impulsionada pela ciência: desde 
explorações iniciais em pequena escala e 
de abordagem ascendente de ideias frágeis 
e embrionárias até à criação de novas 
comunidades de inovação e investigação 
em torno de áreas de investigação 
emergentes e a grandes iniciativas de 
investigação federadas em torno de uma 
agenda de investigação com vista a atingir 
objetivos ambiciosos e visionários. Estes 
três níveis de empenhamento têm cada um 
o seu valor específico, embora sejam 
complementares e sinérgicos. Por exemplo, 
explorações em pequena escala podem 
revelar necessidades de desenvolvimento 
de novos temas que conduzam a uma ação 
em larga escala com base em roteiros. 
Implicam um vasto leque de intervenientes 
na investigação, incluindo jovens 
investigadores, PME com utilização 
intensiva de investigação e comunidades de 
partes interessadas (sociedade civil, 
responsáveis políticos, indústria e 
investigadores do setor público) 
agregando-se em torno de agendas de 
investigação que tomam forma, 
amadurecem e se diversificam.

As FET abrangerão todo o espetro da 
inovação impulsionada pela ciência: desde 
explorações iniciais em pequena escala e 
de abordagem ascendente de ideias frágeis 
e embrionárias até à criação de novas 
comunidades de inovação e investigação 
em torno de áreas de investigação 
emergentes e a grandes iniciativas de 
investigação federadas em torno de uma 
agenda de investigação com vista a atingir 
objetivos ambiciosos e visionários. Estes 
três níveis de empenhamento têm cada um 
o seu valor específico, embora sejam 
complementares e sinérgicos. Por exemplo, 
explorações em pequena escala podem 
revelar necessidades de desenvolvimento 
de novos temas que conduzam a uma ação 
em larga escala com base em roteiros. 
Implicam um vasto leque de intervenientes 
na investigação, incluindo jovens 
investigadores, investigadoras, PME com 
utilização intensiva de investigação e 
comunidades de partes interessadas 
(sociedade civil, responsáveis políticos, 
indústria e investigadores do setor público) 
agregando-se em torno de agendas de 
investigação que tomam forma, 
amadurecem e se diversificam.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Apesar de a Europa possuir uma grande e 
diversificada reserva de recursos humanos 
especializados em investigação e inovação, 
esta tem de ser constantemente alimentada, 
melhorada e adaptada às necessidades em 
rápida evolução do mercado do trabalho. 
Atualmente, apenas 46% deste manancial 
trabalha no setor empresarial, o que é uma 

Apesar de a Europa possuir uma grande e 
diversificada reserva de recursos humanos 
especializados em investigação e inovação, 
esta tem de ser constantemente alimentada, 
melhorada e adaptada às necessidades em 
rápida evolução do mercado do trabalho. 
Atualmente, apenas 46% deste manancial 
trabalha no setor empresarial, o que é uma
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percentagem muito inferior em 
comparação com os nossos principais 
concorrentes económicos, por exemplo 
69% na China, 73% no Japão e 80% nos 
Estados Unidos. Além disso, os fatores 
demográficos mostram que um número 
desproporcionado de investigadores 
atingirá a idade de reforma nos próximos 
anos. Este facto, combinado com a 
necessidade de um número muito maior de 
empregos de alta qualidade no setor da 
investigação à medida que se verifica um 
aumento da intensidade de investigação da 
economia europeia, constitui um dos 
principais desafios com que se 
confrontarão os nossos sistemas europeus 
de educação, investigação e inovação nos 
próximos anos.

percentagem muito inferior em 
comparação com os nossos principais 
concorrentes económicos, por exemplo 
69% na China, 73% no Japão e 80% nos 
Estados Unidos. Além disso, os fatores 
demográficos mostram que um número 
desproporcionado de investigadores 
atingirá a idade de reforma nos próximos 
anos. Este facto, combinado com a 
necessidade de um número muito maior de 
empregos de alta qualidade no setor da 
investigação à medida que se verifica um 
aumento da intensidade de investigação da 
economia europeia, constitui um dos 
principais desafios com que se 
confrontarão os nossos sistemas europeus 
de educação, investigação e inovação nos 
próximos anos. Além disso, uma vez que 
um dos principais objetivos do Programa-
Quadro consiste em assegurar a 
promoção efetiva da igualdade de géneros 
e de uma perspetiva integrada da 
igualdade entre homens e mulheres no 
domínio da investigação e da inovação, é 
necessário encorajar mais mulheres a 
participar e a concretizar plenamente as 
suas potencialidades no setor da 
investigação.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
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base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, 
agricultura, etc.). As numerosas interações 
das KET e das tecnologias facilitadoras 
serão assim exploradas de uma forma 
flexível, como uma importante fonte de 
inovação. Tal complementará o apoio à 
investigação e inovação em tecnologias 
facilitadoras essenciais que pode ser 
prestado pelas autoridades nacionais ou 
regionais no âmbito dos Fundos da Política 
de Coesão no quadro das estratégias de 
especialização inteligente.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2.3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

Incidir na governação no domínio das 
nanotecnologias para benefícios societais.

Incidir na governação no domínio das 
nanotecnologias para benefícios societais,
tendo em consideração o princípio de 
precaução. Avaliar a aceitabilidade social 
de diferentes aplicações específicas da 
nanotecnologia, além da análise de risco.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma forte base científica, tecnológica e de 
inovação no domínio das biotecnologias 

Uma forte base científica, tecnológica e de 
inovação no domínio das biotecnologias 
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apoiará as indústrias europeias, 
assegurando a liderança no domínio desta 
tecnologia facilitadora essencial. Esta 
posição será ainda reforçada com a 
integração dos aspetos de avaliação da 
segurança e de gestão dos riscos gerais na 
implantação das biotecnologias.

apoiará as indústrias europeias, 
assegurando a liderança no domínio desta 
tecnologia facilitadora essencial. Esta 
posição será ainda reforçada com a 
integração dos aspetos de avaliação da 
segurança e de gestão dos riscos gerais na 
implantação das biotecnologias, 
garantindo assim um roteiro fiável até à 
aplicação.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No 
setor biofarmacêutico da Europa, cerca de 
20% dos atuais medicamentos são já 
derivados das biotecnologias e no caso dos 
novos medicamentos essa quota chega a 
atingir 50%. As biotecnologias abrem 
também novas vias de exploração do 
enorme potencial dos recursos marinhos 
para a produção de aplicações inovadoras 

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015, assim como aplicações agrícolas, 
entre as quais a produção agrícola, ponto 
de partida da cadeia de valor de produção 
alimentar e da bioeconomia na sua 
totalidade. Algumas das chamadas doze 
regras da Química Verde são também 
abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas. 
Os possíveis encargos económicos para as 
empresas da União podem ser reduzidos 
aproveitando o potencial dos processos 
biotecnológicos e de produtos de base 
biológica a fim de reduzir as emissões de 
CO2 estimadas em 1 a 2,5 mil milhões de 
toneladas de equivalente CO2 por ano até 
2030. No setor biofarmacêutico da Europa, 
cerca de 20% dos atuais medicamentos são 
já derivados das biotecnologias e no caso 
dos novos medicamentos essa quota chega 



PE489.455v02-00 16/27 AD\908035PT.doc

PT

nos domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10% ao ano.

a atingir 50%. As biotecnologias abrem 
também novas vias de exploração do 
enorme potencial dos recursos marinhos 
para a produção de aplicações inovadoras 
nos domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10% ao ano.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4.3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Processos industriais à base de 
biotecnologias

(b) Produtos e processos à base de 
biotecnologias

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4.3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, saúde, atividade 
mineira, energia, papel e pasta de papel, 
têxteis, amido ou fécula e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental.

Desenvolvimento da biotecnologia para 
produtos e processos competitivos (por 
exemplo, produtos químicos, construção, 
saúde, atividade mineira, energia, papel e 
pasta de papel, têxteis, amido ou fécula, 
produção agrícola e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar as PME com utilização (b) Apoiar as PME com utilização 
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intensiva de investigação intensiva de investigação em todos os 
domínios, incluindo a agricultura

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a capacidade de inovação das 
PME

(c) Promover a capacidade de inovação das 
PME em todos os domínios, incluindo a 
agricultura.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as condições-
quadro para a inovação e eliminar os 
obstáculos específicos que impedem, em 
especial, o crescimento de PME 
inovadoras.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as condições-
quadro para a inovação e eliminar os 
obstáculos específicos que impedem, em 
especial, o crescimento de PME 
inovadoras, nomeadamente a falta de 
coerência entre inovação tecnológica e 
direito da União, em especial no domínio 
da agricultura.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, entre 
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instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

os quais a relação entre a saúde humana 
e animal, de instrumentos eficazes de 
prevenção como as vacinas, de uma 
vigilância eficaz da saúde e das doenças, 
da preparação para as mesmas e de 
programas de rastreio eficientes, que 
cubram igualmente a utilização de 
antibióticos nos animais.

Alteração 26

Proposta de regulamento
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 
silvicultura sustentáveis, investigação 
marinha e marítima e bioeconomia

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é garantir 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. Tal 
permitirá acelerar a transição para uma 
bioeconomia europeia sustentável.

O objetivo específico é garantir 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. Tal
permitirá acelerar a transição para uma 
bioeconomia europeia competitiva
sustentável.

Alteração 28

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

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em 
declínio na Europa, as projeções indicam 
que as emissões globais irão aumentar até 
20% até 2030. Além disso, a Europa terá 
necessidade de assegurar um nível 
suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, energia e produtos industriais, em 
condições de diminuição dos recursos de 
carbono fóssil (prevê-se que a produção de 
petróleo e gás líquido diminua em cerca de 
60% até 2050), mantendo simultaneamente 
a sua competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes 
para reduzir este volume em 50% na 
União até 2030. Além disso, as fronteiras 
nacionais são irrelevantes para a 
propagação de pragas e doenças vegetais e 
animais, incluindo, zoonoses e agentes 
patogénicos de origem alimentar. Embora 
sejam necessárias medidas nacionais de 

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos (em 
particular água, terra e fontes de carbono 
fóssil), dos efeitos das alterações 
climáticas, em especial nos sistemas de 
produção primária (agricultura, 
silvicultura, pesca e aquicultura) e da 
necessidade de providenciar um 
abastecimento sustentável, seguro e 
garantido de alimentos e de água potável
para a população europeia e para uma 
população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em
declínio na Europa, principalmente devido 
à eficácia melhorada da produção e ao 
número reduzido de gado em algumas 
áreas, as projeções indicam que as 
emissões globais irão aumentar até 20% até 
2030. Além disso, a Europa terá 
necessidade de assegurar um nível 
suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, energia e produtos industriais, em 
condições de diminuição dos recursos de 
carbono fóssil (prevê-se que a produção de 
petróleo e gás líquido diminua em cerca de 
60% até 2050), mantendo simultaneamente 
a sua competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Segundo 
dados do Eurostat, só na União Europeia, 
a quantidade de alimentos anualmente 
depositados em aterro é de 89 milhões de 
toneladas, ou seja, 180 kg por pessoa.
São, por conseguinte, necessárias 
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prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
pluralidade de abordagens.

medidas para reduzir este volume (pelo 
menos em 50% até 2030), evitar o 
desperdício alimentar e reutilizar os 
alimentos que, de outra forma, seriam 
eliminados, e são necessárias medidas 
adicionais para valorizar os biorresíduos 
da agricultura. É igualmente necessário 
desenvolver vias de investigação com vista
a analisar e quantificar, com 
metodologias adequadas, o desperdício 
alimentar. Além disso, as fronteiras 
nacionais são irrelevantes para a 
propagação de pragas e doenças vegetais e 
animais, incluindo, zoonoses e agentes 
patogénicos de origem alimentar. Embora 
sejam necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige sinergias 
intersetoriais adicionais e uma pluralidade 
de abordagens.

Justificação

O desperdício de alimentos tem importantes consequências do ponto de vista ambiental, 
socioeconómico, nutricional e ético: produz-se em cada nível do setor alimentar e existe tanto 
nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Consequentemente, reveste-se 
de uma importância fundamental reduzi-lo, tanto com campanhas de informação como 
através do desenvolvimento de novas tecnologias, como, por exemplo, relativas às 
embalagens ou aos métodos de conservação dos alimentos.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 
da biomassa das florestas e dos fluxos de 
resíduos de origem agrícola, aquática, 

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 
da biomassa das florestas, da agricultura e 
dos fluxos de resíduos de origem agrícola, 
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industrial e também urbana podia ser 
melhor aproveitado.

aquática, industrial e também urbana podia 
ser melhor aproveitado.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos. 
Uma abordagem multi-agentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos e 
rações para animais, produtos de base 
biológica e bioenergia, bem como bens 
públicos conexos – permitirá gerar um 
elevado valor acrescentado europeu. 
Gerida de uma forma sustentável, pode 
reduzir a pegada ambiental da produção 
primária e da cadeia de abastecimento no 
seu conjunto. Pode aumentar a sua 
competitividade e oferecer oportunidades 
de emprego e de negócios para o 
desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos. 
Uma abordagem multi-agentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. Devem ser envidados 
esforços especiais para assegurar que os 
agricultores e as suas organizações 
representativas participem em atividades 
de intercâmbio de conhecimentos e 
desempenhem um papel ativo na 
definição das prioridades da investigação. 
Os investigadores devem receber 



PE489.455v02-00 22/27 AD\908035PT.doc

PT

toda a União. incentivos para participar em atividades 
de intercâmbio de conhecimentos, mesmo 
que estas digam respeito a investigações 
já existentes. A atuação a nível da União é 
também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

Justificação

As atividades de intercâmbio de conhecimentos devem ser especificamente adaptadas aos 
agricultores ou às suas organizações representativas, visto que estão numa posição menos 
favorável em relação às empresas para participar nessas atividades. As opiniões dos 
agricultores em relação às prioridades da investigação devem ser ouvidas. Os incentivos 
atribuídos aos cientistas visam sobretudo o desenvolvimento de novas investigações e não a 
exposição das investigações em curso e as discussões com intervenientes não especialistas 
que estão interessados na sua aplicação.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Agricultura e silvicultura sustentáveis (a) Agricultura e silvicultura sustentáveis e 
competitivas

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
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reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
mais eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente eficácia nutricional e 
energética e objetivos hipocarbónicos) e 
resilientes, melhorando a qualidade e o 
valor dos produtos agrícolas e, ao mesmo 
tempo, no desenvolvimento de serviços, 
conceitos e políticas para assegurar a 
prosperidade da vida rural e de PME 
rurais inovadoras. A capacidade de 
desenvolver conhecimentos e as 
transferências de inovação na agricultura 
devem ambicionar inverter a diminuição 
contínua do potencial de aumento dos 
rendimentos na Europa, e criar um ciclo 
virtuoso que resulte numa intensificação 
sustentável da produção agrícola da 
União. A fim de reduzir o impacto do 
carbono da agricultura, é necessário 
salientar a importância de cadeias de 
distribuição curtas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e
distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 
para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação,
distribuição e consumo de alimentos para
consumo humano e animal mais 
sustentável e o setor alimentar mais 
competitivo. As atividades incidirão numa 
grande diversidade de alimentos 
saudáveis, autênticos, de alta qualidade e 
seguros para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
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gases com efeito de estufa. menos recursos e aditivos e produzam 
menor quantidade de subprodutos, resíduos 
e gases com efeito de estufa. É necessário 
que os consumidores façam escolhas de 
forma consciente e sejam informados não 
só sobre os alimentos seguros, mas 
também sobre as consequências que as 
suas escolhas e o desperdício alimentar 
irão ter a nível ambiental, socioeconómico 
e nutricional. Estas inovações devem 
também ter por objetivo a redução de 
resíduos alimentares durante a produção, 
na cadeia de distribuição e por parte dos 
consumidores.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, mais eficientes 
na utilização dos recursos (incluindo 
eficácia em termos de nutrientes, energia, 
carbono, utilização de águas e solos), 
sustentáveis e competitivas, valorizando os 
biorresíduos ao máximo do seu potencial. 
É vital criar um circuito fechado entre 
áreas urbanas e rurais. As atividades 
incidirão na promoção da bioeconomia 
mediante a transformação de processos e 
produtos industriais convencionais em 
recursos de base biológica e eficientes do 
ponto de vista energético, no 
desenvolvimento de sistemas integrados de 
biorrefinação de segunda e terceira 
gerações, produzindo e utilizando a 
biomassa e outros resíduos da produção 
agrícola e florestal primária, resíduos 
biológicos e subprodutos industriais de 
base biológica, e através da transformação 
eficiente de biomassa de áreas urbanas 
em produtos agrícolas. Estas alterações 
vão abrir novos mercados e criar possíveis 
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fontes de rendimento novas para 
produtores primários através do apoio a 
atividades de normalização, programas de 
certificação, regulamentação e 
demonstração/ensaio no terreno e outras, 
tomando simultaneamente em consideração 
a implicação da bioeconomia na utilização 
dos solos e na alteração da sua utilização.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). A inovação 
nestes domínios proporcionará 
oportunidades para o crescimento e o 
emprego, bem como opções inovadoras 
que envolvem a ciência, a tecnologia, a 
economia, a política e a governação. Por 
esta razão, está a ser preparada uma 
Parceria Europeia da Inovação sobre 
Matérias-Primas.

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). Em especial, a 
utilização dos recursos hídricos na 
agricultura deverá ser objeto de esforços 
particulares no domínio da inovação, 
considerando a crescente necessidade de 
água neste setor e o aumento de períodos 
de seca intensa que afetam áreas cada vez 
mais vastas do mundo, como a Europa 
mediterrânica. A inovação nestes 
domínios proporcionará oportunidades para 
o crescimento e o emprego, bem como 
opções inovadoras que envolvem a ciência, 
a tecnologia, a economia, a política e a 
governação. Por esta razão, está a ser 
preparada uma Parceria Europeia da 
Inovação sobre Matérias-Primas.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte IV – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

(b) Segurança alimentar, agricultura e 
silvicultura sustentáveis, investigação 
marinha e marítima e bioeconomia

Alteração 37

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte IV – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(e) Ação climática, eficiência na utilização 
dos recursos e matérias-primas

(e) Ação climática, eficiência na utilização 
e conservação dos recursos e utilização 
sustentável de matérias-primas
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