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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos 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

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salienta que a dotação financeira 
especificada na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e não pode ser 
fixada até que seja alcançado um acordo 
sobre a proposta de regulamento que 
estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual para o período 2014-2020;

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Recorda a sua Resolução, de 8 de 
junho de 2011, intitulada "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva"1; 
reitera que são necessários recursos 
adicionais suficientes no próximo QFP, a 
fim de permitir que a União cumpra as 
suas prioridades políticas existentes e as 
novas tarefas previstas no Tratado de 
Lisboa, bem como de responder a 
acontecimentos imprevistos; salienta que, 
mesmo com um aumento do nível de 
recursos do próximo QFP de, no mínimo, 
5% em relação ao nível de 2013, só 
poderá ser efetuado um contributo 
circunscrito para a realização dos 
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objetivos e compromissos acordados pela 
União e do princípio da solidariedade da 
União; desafia o Conselho, caso não 
partilhe desta abordagem, a identificar 
claramente quais das suas prioridades 
políticas ou projetos podem ser totalmente 
abandonados, não obstante o seu 
comprovado valor acrescentado europeu;
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 3

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-C. Recorda, em particular, que, na 
mesma resolução, o Parlamento Europeu 
insta a um aumento significativo das 
dotações correspondentes a partir de 
2013, com vista a reforçar, estimular e 
garantir o financiamento da investigação, 
do desenvolvimento e da inovação na 
União;

Alteração 4

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Relembra ainda a sua posição 
relativa à necessidade de uma maior 
concentração, no próximo QFP, de 
recursos orçamentais em domínios que 
estimulem o crescimento económico e a 
competitividade, como a investigação e a 
inovação, de acordo com os princípios do 
valor acrescentado europeu e da 
excelência;
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Alteração 5

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 
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».

(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 
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», 
afigurando-se, por isso, importante o 
reforço das sinergias e da 
complementaridade com os fundos 
estruturais. Contudo, a seleção de projetos 
financiados ao abrigo do conceito 
respeitante a «uma escada de excelência» 
deve basear-se em determinados padrões 
de qualidade. Por forma a garantir o seu 
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êxito duradouro, é necessário dedicar 
uma atenção particular aos projetos 
financiados ao abrigo do conceito de 
«escada de excelência» e assegurar o seu 
devido acompanhamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na sua reunião de 4 de fevereiro de 
2011, o Conselho Europeu apoiou o 
conceito do Quadro Estratégico Comum 
relativo ao financiamento da investigação e 
inovação da União a fim de melhorar a 
eficiência do respetivo financiamento aos 
níveis nacional e da União e apelou para 
que a União abordasse rapidamente os 
obstáculos que subsistem à atração de 
talentos e de investimentos a fim de 
completar o Espaço Europeu da 
Investigação até 2014 e permitir a 
concretização de um verdadeiro mercado 
único do conhecimento, da investigação e 
da inovação.

(4) Na sua reunião de 4 de fevereiro de 
2011, o Conselho Europeu apoiou o 
conceito do Quadro Estratégico Comum 
relativo ao financiamento da investigação e 
inovação da União a fim de melhorar a 
eficiência do respetivo financiamento aos 
níveis nacional e da União e apelou para 
que a União abordasse rapidamente os 
obstáculos que subsistem à atração de 
talentos e de investimentos a fim de 
completar o Espaço Europeu da 
Investigação até 2014 e permitir a 
concretização de um verdadeiro mercado 
único do conhecimento, da investigação e 
da inovação. Para tal, é necessário 
aumentar significativamente o orçamento 
para o próximo período de sete anos, a 
fim de reforçar a capacidade de inovação 
da União, atraindo, simultaneamente, 
importantes fundos do setor privado para 
as suas atividades.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União no domínio da investigação e 
inovação na sua Resolução de 11 de 

(5) O Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União no domínio da investigação e 
inovação nas suas Resoluções de 11 de 
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novembro de 2010, sublinhou a 
importância da União da Inovação com 
vista a transformar a Europa num mundo 
pós-crise na sua Resolução de 12 de maio 
de 2011, chamou a atenção para as 
importantes lições a extrair após a 
avaliação intercalar do Sétimo Programa-
Quadro na sua Resolução de 8 de junho de 
2011 e apoiou o conceito de um quadro 
estratégico comum para o financiamento da 
investigação e inovação na sua Resolução 
de 27 de setembro de 2011.

novembro de 2010 e de 8 de junho de 
20111, que salientaram que qualquer 
aumento dos fundos deve ser 
acompanhado de uma simplificação 
radical dos procedimentos de 
financiamento, sublinhou a importância da 
União da Inovação com vista a transformar 
a Europa num mundo pós-crise na sua 
Resolução de 12 de maio de 2011, chamou 
a atenção para as importantes lições a 
extrair após a avaliação intercalar do 
Sétimo Programa-Quadro na sua 
Resolução de 8 de junho de 2011, apoiou o 
conceito de um quadro estratégico comum 
para o financiamento da investigação e 
inovação, ao mesmo tempo que exigiu a 
duplicação do orçamento para a 
investigação e a inovação para o próximo 
QFP, em comparação com o Sétimo 
Programa-Quadro, na sua Resolução 
de 27 de setembro de 2011.

______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os financiamentos ao abrigo do 
programa Horizonte 2020 devem reger-se 
pelo princípio da excelência e 
proporcionar um claro valor acrescentado 
europeu. Não devem substituir, mas antes 
completar, os financiamentos nacionais 
afetados aos projetos ligados à 
investigação.

Alteração 10

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 

(15) A simplificação é um requisito central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente refletida na sua 
conceção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
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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 
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. 

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 
conjunto racionalizado de formas de apoio 
que têm em devida conta a natureza das 
atividades e a sua proximidade do 
mercado, 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. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve garantir uma redução 
significativa dos encargos burocráticos 
para os beneficiários, designadamente as 
PME, prevendo simultaneamente uma 
abordagem diferenciada em função do 
tipo de beneficiário.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) É conveniente assegurar o correto 
encerramento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e dos programas seus 
predecessores, especialmente no que 

(18) É conveniente assegurar o correto 
encerramento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e dos programas seus 
predecessores, especialmente no que 
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respeita à continuidade das modalidades 
plurianuais aplicáveis à sua gestão, como o 
financiamento da assistência técnica e 
administrativa. 

respeita à continuidade das modalidades 
plurianuais aplicáveis à sua gestão, como o 
financiamento da assistência técnica e 
administrativa estritamente necessária. 

Alteração 13

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 – em 
condições específicas e transparentes – 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.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de assegurar um equilíbrio 
adequado entre uma I&D&I consensual e 
uma I&D&I mais perturbadora, pelo 
menos 15 % do orçamento da prioridade 
«Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais», no âmbito da 
«Liderança Industrial», devem seguir 
uma lógica ascendente e orientada para a 
investigação. Além disso, deve ser 
alcançado um equilíbrio correto entre os 
projetos maiores e os mais pequenos, no 
âmbito das prioridades «Desafios 
Societais» e «Liderança Industrial», tendo 
em conta a estrutura setorial específica, o 
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tipo de atividade, a tecnologia e o 
panorama de investigação.

Alteração 15

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, 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. 
Estas sinergias não devem comprometer o 
princípio de excelência que o Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve visar, nem 
devem dar azo a um duplo financiamento 
dos mesmos projetos.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Tanto o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 como a política de coesão 
visam uma harmonização global com os 
objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo da Estratégia 
Europa 2020 através dos respetivos 
quadros estratégicos comuns. Esta nova 
orientação estratégica requer uma 
cooperação reforçada e sistematizada 
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entre ambos os QEC, tendo em vista a 
mobilização de todo o potencial de 
investigação e de inovação a nível 
regional, nacional e europeu. A fim de 
explorar sinergias, os instrumentos 
relativos ao conceito de «escada de 
excelência» devem ser introduzidos tanto 
no Horizonte 2020 como na política de 
coesão sem comprometer o princípio de 
excelência.

Justificação

Apesar de terem incidências diferentes, tanto o Programa-Quadro Horizonte 2020 como a
política de coesão são extremamente importantes para alcançar os objetivos da Estratégia 
Europa 2020. Assim, as sinergias e as complementaridades entre ambos são mesmo 
necessárias. A política de coesão deve preparar os intervenientes na I&I para a participação 
nos projetos do Programa-Quadro Horizonte 2020 e, por outro lado, deve proporcionar os 
meios necessários para explorar e difundir rapidamente no mercado as conclusões de I&I 
resultantes da investigação básica financiada pelo Programa-Quadro Horizonte 2020. A 
construção de pontes entre os dois programas exige que o Horizonte 2020 forneça algumas 
medidas de identificação de possíveis «centros de excelência» mediante a atribuição de um 
selo de excelência aos melhores centros.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) As autoridades locais, regionais e 
nacionais europeias desempenham um 
papel importante na implementação do 
Espaço Europeu da Investigação e na 
garantia de uma coordenação eficaz dos 
instrumentos financeiros da União, em 
particular na promoção de ligações entre 
o Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
fundos estruturais, no âmbito das 
estratégias de inovação regionais 
baseadas na especialização inteligente. As 
regiões também têm um papel-chave na 
disseminação e na implementação dos 
resultados do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e na oferta de 
instrumentos de financiamento 
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complementares, incluindo os contratos 
públicos.

Justificação

Enquanto protagonistas na programação e na implementação da política de coesão, as 
autoridades regionais vão desempenhar um papel relevante na criação e na habilitação das 
sinergias necessárias entre esta política e o Programa-Quadro Horizonte 2020. No sentido 
de explorarem totalmente as oportunidades de sinergia, as autoridades regionais devem 
desenvolver as suas estratégias de investigação e de inovação para a especialização 
inteligente e facilitar a exploração das conclusões resultantes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, com particular atenção na criação de condições de mercado e de um 
ambiente empresarial favoráveis. As medidas tomadas pela Comissão Europeia podem 
constituir um contributo para a implementação deste conceito a nível dos Estados-Membros.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As PME constituem uma fonte 
significativa de inovação e de crescimento 
na Europa. Por conseguinte, é necessária 
uma forte participação das PME no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Tal deve contribuir para a realização 
dos objetivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act).

(27) As PME constituem uma fonte 
significativa de inovação e de crescimento 
na Europa. Por conseguinte, é necessária 
uma forte participação das PME no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Tal deve contribuir para a realização 
dos objetivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act). O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
oferecer os incentivos necessários para 
atrair as PME para este tipo de 
financiamento a nível da União e 
fornecer um conjunto de regras e 
instrumentos que melhorem, de forma 
significativa, o acesso das PME ao 
financiamento.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve ser concedido 
no respeito das regras em matéria de 
auxílios estatais a fim de assegurar a 
eficácia das despesas públicas e prevenir 
distorções do mercado como a exclusão de 
financiamento privado, a criação de 
estruturas de mercado ineficazes ou a 
preservação de empresas ineficientes.

(31) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve ser concedido 
no respeito das regras em matéria de 
auxílios estatais, incluindo o 
enquadramento comunitário dos auxílios 
estatais à investigação, ao 
desenvolvimento e à inovação atualmente 
em revisão, a fim de assegurar a eficácia 
das despesas públicas e prevenir distorções 
do mercado como a exclusão de 
financiamento privado, a criação de 
estruturas de mercado ineficazes ou a 
preservação de empresas ineficientes.

Justificação

Ao desequilibrar demasiado a balança para o lado do financiamento a curto prazo, a 
inovação próxima do mercado pode falsear a concorrência e redundar em detrimento de uma 
investigação a longo prazo e fundamental que está, frequentemente, na origem de inovações 
radicais e disruptivas. Assim, deve ter-se em consideração não só a letra, mas também o 
espírito, das regras em matéria de auxílios estatais relativamente à I&D.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A utilização dos fundos da União e 
dos Estados-Membros nos domínios da 
investigação e da inovação deve ser objeto 
de uma melhor coordenação, a fim de 
garantir a complementaridade, uma 
maior eficiência e visibilidade, bem como 
de conseguir maiores sinergias. No 
contexto do processo de avaliação previsto 
no presente regulamento, a Comissão 
deve fornecer provas concretas, se 
existirem, da complementaridade e das 
sinergias obtidas entre o orçamento da 
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UE e os orçamentos dos Estados-
Membros no que diz respeito à 
consecução do objetivo de I&D, bem 
como do indicador central de inovação na 
Estratégia Europa 2020.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve garantir a máxima 
transparência, responsabilização e 
controlo democrático dos instrumentos e 
mecanismos financeiros inovadores que 
envolvam o orçamento da União, 
nomeadamente no que se refere ao seu 
contributo, tanto esperado como 
realizado, para alcançar os objetivos da 
União.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento público e
privado, a criação de novas oportunidades 
de emprego, a promoção da coesão 
económica, social e territorial e a garantia 
da competitividade e crescimento 
sustentável da Europa a longo prazo.
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Justificação

No contexto de restrições orçamentais devido à crise financeira e económica que a Europa 
está a viver, não devemos minar os investimentos inteligentes em áreas de elevado valor 
acrescentado, tais como a investigação e a inovação. Os esforços financeiros públicos nestas 
áreas devem ser mantidos ou reforçados e o Programa-Quadro Horizonte 2020 deve ter um 
efeito de alavanca neste sentido. Por outro lado, a coesão social, económica e territorial da 
União deve estar no cerne de todos os investimentos públicos da UE.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União ao exercer um efeito de 
alavanca para a mobilização de um 
financiamento adicional suficiente para a 
investigação, desenvolvimento e inovação. 
Deve, deste modo, apoiar a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Os indicadores de 
desempenho relevantes são definidos na 
introdução do anexo I.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União ao exercer um efeito de 
alavanca para a mobilização de um 
financiamento adicional suficiente para a 
investigação, desenvolvimento e inovação. 
Deve, deste modo, apoiar a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Estima-se que, até 
2030, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 gere um nível adicional de 0,92% do 
PIB, 1,37% das exportações, -0,15 % das 
importações e 0,40% de emprego. Os 
indicadores de desempenho relevantes são 
definidos na introdução do anexo I. 

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante para as atividades ao abrigo 
do título XIX do TFUE é repartido entre as 
prioridades estabelecidas no artigo 5.º, n.º 
2, do seguinte modo:

2. O montante para as atividades é 
repartido entre as prioridades estabelecidas 
no artigo 5.º, n.º 2, do seguinte modo:
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(a) Excelência científica, 27 818 milhões 
de euros;

(a) Excelência científica, 31,705 % da 
dotação financeira estabelecida no n.º 1;

(b) Liderança industrial, 20 280 milhões de 
euros;

(b) Liderança industrial, 22,544 % da 
dotação financeira estabelecida no n.º 1;

(c) Desafios societais, 35 888 milhões de 
euros.

(c) Desafios societais, 39,589 % da 
dotação financeira estabelecida no n.º 1.

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2 212 milhões de euros.

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é equivalente a 2,521 % da 
dotação financeira estabelecida no n.º 1.

A repartição indicativa para os objetivos 
específicos no âmbito das prioridades e o 
montante global máximo da contribuição 
para as ações diretas não nucleares do 
Centro Comum de Investigação são 
definidos no anexo II.

A repartição indicativa para os objetivos 
específicos no âmbito das prioridades e o 
montante global máximo da contribuição 
para as ações diretas não nucleares do 
Centro Comum de Investigação são 
definidos no anexo II. As dotações anuais 
devem ser autorizadas pela autoridade 
orçamental, sem prejuízo das disposições 
do Regulamento que estabelece o quadro 
financeiro plurianual (QFP) para 2014-
2020 e do Acordo Interinstitucional de 
XX/201Z entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3 194 milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II. É 
atribuída uma primeira dotação de 1 542 
milhões de euros ao Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para as atividades 
ao abrigo do título XVII do Tratado sobre 

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte equivalente a 3,64 % da 
dotação financeira estabelecida no n.º 1.
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o Funcionamento da União Europeia. É 
atribuída uma segunda dotação de 1 652 
milhões de euros, sujeita a análise 
conforme previsto no artigo 26.º, n.º 1. O 
montante suplementar deve ser 
disponibilizado numa base pro rata, 
conforme indicado no anexo II, a partir 
do montante afetado ao objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» no âmbito da prioridade 
«Liderança Industrial» estabelecido no 
n.º 2, alínea b), e do montante afetado à 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecido no n.º 2, alínea c).

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As dotações anuais para o EIT são 
autorizadas pela autoridade orçamental, 
sem prejuízo das disposições do 
regulamento que estabelece o quadro 
financeiro plurianual (QFP) para o 
período 2014-2020 e o Acordo 
Interinstitucional de XX/201Z entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação 

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação 
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intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 
âmbito do procedimento orçamental anual, 
proceder à revisão dos montantes 
estabelecidos para as prioridades referidos 
no n.º 2 e da repartição indicativa por 
objetivos específicos no âmbito dessas 
prioridades estabelecida no anexo II e da 
transferência das dotações entre as 
prioridades e objetivos específicos até 10% 
da dotação inicial total de cada prioridade e 
até 10% da repartição indicativa inicial de 
cada objetivo específico. Esta disposição 
não diz respeito ao montante previsto para 
as ações diretas do Centro Comum de 
Investigação referido no n.º 2 nem à 
contribuição para o Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia estabelecida no n.º 
3.

intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 
âmbito do procedimento orçamental anual 
e sem prejuízo das prerrogativas da 
autoridade orçamental, proceder à revisão 
dos montantes estabelecidos para as 
prioridades referidos no n.º 2 e da 
repartição indicativa por objetivos 
específicos no âmbito dessas prioridades 
estabelecida no anexo II e da transferência 
das dotações entre as prioridades e 
objetivos específicos até 10% da dotação 
inicial total de cada prioridade e até 10% 
da repartição indicativa inicial de cada 
objetivo específico.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) Sejam membros da EFTA e parte 
no Acordo EEE, em conformidade com as 
disposições deste Acordo.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, ao 
alargamento da participação na 
investigação e na inovação na União, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Recursos humanos

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para promover e tornar mais 
atrativa a carreira dos investigadores em 
toda a Europa. Consequentemente, é 
executado de modo a promover a criação 
de um mercado único para os 
investigadores.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
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não-discriminação e à necessidade de 
garantir níveis elevados de proteção da 
saúde humana.

não-discriminação com base na 
nacionalidade, na origem étnica, na 
deficiência, na religião ou crença, na 
idade, no sexo ou na orientação sexual, e 
à necessidade de garantir níveis elevados 
de proteção da saúde humana.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Sinergias com os fundos estruturais
O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a eliminação da clivagem 
no domínio da investigação e inovação na 
União Europeia, ao permitir sinergias 
com a política de coesão no apoio à 
investigação e à inovação, através da 
implementação de medidas 
complementares de forma coordenada. 
Sempre que possível, é promovida a 
interoperabilidade dos dois instrumentos e 
incentivado o financiamento cumulativo 
ou combinado, sem pôr em causa o 
princípio da excelência. O Programa-
Quadro Horizonte 2020 contribui para a 
avaliação do potencial, a identificação dos 
melhores centros e a melhoria da 
visibilidade dos mesmos através da 
atribuição do selo de excelência.

Justificação

Tal como indicado no novo considerando 26-A proposto, apesar de terem incidências 
diferentes, tanto o Programa-Quadro Horizonte 2020 como a política de coesão são 
extremamente importantes para alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020. Assim, as 
sinergias e as complementaridades entre ambos são mesmo necessárias. A política de coesão 
deve preparar os intervenientes na I&I para a participação nos projetos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e, por outro lado, deve proporcionar os meios necessários para 
explorar e difundir rapidamente no mercado as conclusões de I&I resultantes da investigação 
básica financiada pelo Programa-Quadro Horizonte 2020.
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento. A Comissão, 
em particular, deve garantir, tanto quanto 
possível, a participação das PME no 
Horizonte 2020, fornecendo, igualmente, 
a ajuda necessária que lhes permita 
cumprir os requisitos e melhorar o seu 
acesso ao financiamento nos termos deste 
programa.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que (i) pelo menos 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
"Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais"e na prioridade "Desafios 
Societais"sejam afetados a PME e que (ii) 
50% das PME participantes introduzam 
inovações na empresa ou no mercado 
(abrangendo o período do projeto 
acrescido de três anos).
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Compromisso a longo prazo de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada e 
em objetivos claramente definidos;

(c) Compromisso financeiro a longo prazo 
de todos os parceiros com base numa visão 
partilhada e em objetivos claramente 
definidos;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades destinadas a proceder à 
difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

As atividades destinadas a proceder à 
difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020, sendo 
dedicada especial atenção à 
disponibilização dessa informação de 
modo a que seja facilmente acessível para 
todos, em particular para as pessoas com 
deficiência.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Iniciativas que visam uma maior 
sensibilização e facilitação do acesso ao 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020, em especial no 
que diz respeito a regiões ou tipos de 
participantes que estão sub-representados;

(a) Iniciativas que visam uma maior 
sensibilização e facilitação do acesso ao 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020, em especial no 
que diz respeito a regiões ou tipos de 
participantes que estão sub-representados, 
como no caso de investigadores e 
participantes com deficiência;
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) O mais tardar até ao final de 2017, a 
Comissão procede, com a assistência de 
peritos independentes, a uma análise do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. A segunda dotação de fundos 
ao Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia conforme definido no artigo 
6.º, n.º 3, é disponibilizada na sequência da 
referida análise. A análise avalia os 
progressos realizados pelo Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia 
relativamente aos seguintes elementos:

(a) Até ao final de 2016, a Comissão 
procede, com a assistência de peritos 
independentes, a uma análise do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia. A 
segunda dotação de fundos ao Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia 
conforme definido no artigo 6.º, n.º 3, é 
disponibilizada na sequência da referida 
análise. A análise avalia os progressos 
realizados pelo Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia relativamente aos 
seguintes elementos:

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Calendário acordado para a terceira 
vaga de Comunidades do Conhecimento e 
Inovação e necessidades financeiras 
programadas das comunidades existentes, 
de acordo com o seu desenvolvimento 
específico bem como

(ii) Sucesso na criação de novas
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
e necessidades financeiras programadas 
das comunidades existentes, de acordo com 
o seu desenvolvimento específico bem 
como

Justificação

Para aumentar a transparência, o financiamento do EIT deve ser incluído no orçamento 
como uma rubrica orçamental individual. É igualmente importante que o EIT tenha acesso 
total ao seu financiamento para que possa realizar as suas tarefas de forma otimizada. 
Porém, o EIT deve provar que tem capacidade para realizar as suas tarefas. Se o MTE 
chegar à conclusão que não é o caso, as atividades do EIT devem ser concluídas e o 
financiamento restante deve ser distribuído de forma equitativa pelos três pilares do 
programa.

Alteração 40
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a), subalínea (iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das Comunidades 
do Conhecimento e Inovação para a 
prioridade «Desafios Societais» e o 
objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

(iii) Contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das Comunidades 
do Conhecimento e Inovação para a 
prioridade «Desafios Societais» e o 
objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e do 
Espaço Europeu da Investigação.

Justificação

As sinergias entre o EIT e o EEI devem se incluídas na avaliação.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do seu programa 
específico, incluindo o Conselho Europeu 
de Investigação, e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e da contínua 
relevância de todas as medidas, da 
eficiência e da utilização dos recursos, da 
margem para uma maior simplificação e do 
valor acrescentado europeu. A referida 
avaliação tem igualmente em conta os 
aspetos relativos ao acesso a oportunidades 

b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do seu programa 
específico, incluindo o Conselho Europeu 
de Investigação, e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e da contínua 
relevância de todas as medidas, da 
eficiência e da utilização dos recursos, da 
margem para uma maior simplificação e do 
valor acrescentado europeu. A referida 
avaliação tem igualmente em conta os 
aspetos relativos ao acesso a oportunidades 
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de financiamento para os participantes em 
todas as regiões, para as PME e para a 
promoção do equilíbrio entre géneros. 
Além disso, a avaliação tem em conta a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e os 
resultados sobre o impacto a longo prazo 
das medidas dos programas seus 
predecessores. 

de financiamento para alargar a 
excelência da base científica e de 
inovação da União em todas as regiões, 
para as PME e para a promoção do 
equilíbrio entre géneros. Além disso, a 
avaliação tem em conta a contribuição das 
medidas para as prioridades da União de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e os resultados sobre o impacto a 
longo prazo das medidas dos programas 
seus predecessores. 

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No contexto do processo de avaliação 
previsto no n.º 1, alínea b), a Comissão 
fornece provas concretas, se existirem, da 
complementaridade e das sinergias 
obtidas entre o orçamento da União e os 
orçamentos dos Estados-Membros no que 
diz respeito à consecução do objetivo de 
I&D e do indicador central de inovação 
da Estratégia Europa 2020.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo I – parte introdutória – parte I – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As Infraestruturas de Investigação 
desenvolverão as infraestruturas europeias 
de investigação para 2020 e mais além, 
promoverão o seu potencial de inovação e 
de capital humano e reforçarão as políticas 
afins da União e a cooperação 
internacional.

(d) As Infraestruturas de Investigação 
desenvolverão as infraestruturas europeias 
de investigação de craveira mundial para 
2020 e mais além, promoverão e alargarão 
a excelência da base científica e de 
inovação da União e de capital humano e 
reforçarão as políticas afins da União e a 
cooperação internacional. Recorrer-se-á, 
de forma adequada, ao "serviço de 
empréstimos e garantia da União para a 
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investigação e inovação", a fim de 
mobilizar recursos adicionais para estes 
investimentos e promover o
estabelecimento de ligações efetivas entre 
as empresas e o mundo académico.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo I – parte introdutória – parte III – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo I – parte introdutória – parte III – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, assim como o 
seu impacto na sociedade, com uma nova 
tónica em atividades relacionadas com a 
inovação, tais como ações-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Europa deve estabelecer uma base 
estável e adequada para a construção, 
manutenção e exploração de infraestruturas 
de investigação para que a sua investigação 
possa continuar a ser de craveira mundial. 
Para tal é necessária uma cooperação 
substancial e eficaz entre os financiadores 
da União, nacionais e regionais, razão pela 
qual se promoverão fortes ligações com a 
política de coesão a fim de garantir 
sinergias e uma abordagem coerente.

A Europa deve estabelecer uma base 
estável e adequada para a construção, 
manutenção e exploração de infraestruturas 
de investigação para que a sua investigação 
possa continuar a ser de craveira mundial. 
Para tal é necessária a disponibilização de 
recursos adequados provenientes do 
"serviço de empréstimos e garantia da 
União para a investigação e inovação", a 
fim de mobilizar recursos adicionais para 
estes investimentos e promover o 
estabelecimento de ligações efetivas entre 
as empresas e o mundo académico. É 
igualmente necessária uma cooperação 
eficaz entre os financiadores da União, 
nacionais e regionais, razão pela qual se 
promoverão fortes ligações com a política 
de coesão a fim de garantir sinergias e uma 
abordagem coerente.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo específico aborda num 
compromisso fundamental da iniciativa 
emblemática União da Inovação, que 
sublinha o papel crucial das infraestruturas 
de investigação de craveira mundial para a 
realização de investigação e inovação de 
ponta. A iniciativa salienta a necessidade 
de reunir os recursos em toda a Europa e, 
em alguns casos à escala mundial, com 
vista a construir e operar infraestruturas de 
investigação. Do mesmo modo, a iniciativa 
emblemática Agenda Digital para a Europa 
salienta a necessidade de reforçar as 

Este objetivo específico aborda num 
compromisso fundamental da iniciativa 
emblemática União da Inovação, que 
sublinha o papel crucial das infraestruturas 
de investigação de craveira mundial para a 
realização de investigação de ponta e para 
o reforço e alargamento da excelência da 
base científica e de inovação da União. A 
iniciativa salienta a necessidade de reunir 
os recursos em toda a Europa e, em alguns 
casos à escala mundial, com vista a 
construir e operar infraestruturas de 
investigação. Do mesmo modo, a iniciativa 
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infraestruturas eletrónicas da Europa e a 
importância do desenvolvimento de 
agregados de inovação para gerar 
vantagens para a Europa no domínio da 
inovação.

emblemática Agenda Digital para a Europa 
salienta a necessidade de reforçar as 
infraestruturas eletrónicas da Europa e a 
importância do desenvolvimento de 
agregados de inovação para gerar 
vantagens para a Europa no domínio da 
inovação.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas 
estejam plenamente envolvidos na 
definição de prioridades e na sua 
implementação. Em certos casos, serão 
também necessárias ações que sejam 
financiadas conjuntamente pelas 
tecnologias facilitadoras e industriais e 
pelos desafios societais relevantes. Tal 
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas que tenham por 
objetivo desenvolver tecnologias e aplicá-
las com vista a responder a desafios 
societais.

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas 
estejam plenamente envolvidos na 
definição de prioridades e na sua 
implementação. Em certos casos, serão 
também necessárias ações que sejam 
financiadas conjuntamente pelas 
tecnologias facilitadoras e industriais e 
pelos desafios societais relevantes. Tal 
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas e de parcerias 
com organizações da sociedade civil que 
tenham por objetivo desenvolver 
tecnologias e métodos e aplicá-los com 
vista a responder a desafios societais.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas, doenças 
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade e várias limitações funcionais 
são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos. 
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos. 
Mais de 120 milhões de cidadãos sofrem 
de problemas reumáticos e 
musculoesqueléticos na União Europeia e
27 milhões de pessoas na União sofrem de 
diabetes, tendo o custo total das doenças 
cerebrais (incluindo, mas não limitadas às 
que afetam a saúde mental) sido estimado 
em 800 mil milhões de euros e o custo 
total das doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas em 240 mil milhões 
de euros. Os fatores ambientais, de estilo 
de vida e socioeconómicos são relevantes 
em várias destas doenças, estimando-se 
que até um terço do ónus da morbilidade 
global está relacionado com estes fatores.

Justificação

Segundo provas científicas, as doenças reumáticas e musculoesqueléticas estão entre as 
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principais doenças crónicas que afetam os cidadãos europeus. As provas proveem, dentre 
outras fontes, do projeto EUMUSC.NET, um estudo em curso, financiado pela Comissão 
Europeia, que demonstra que as doenças reumáticas e musculoesqueléticas estão entre as 
doenças mais prevalentes, incapacitantes e dispendiosas. As doenças referidas representam 
um fardo para as pessoas e as sociedades na UE, nomeadamente, porque estão entre as 
principais doenças que impedem as pessoas de idade mais avançada de terem uma vida 
saudável ativa e independente. Já que o Programa-Quadro Horizonte 2020 pode fornecer 
orientações para acontecimentos futuros no que toca à seleção das áreas prioritárias para o 
financiamento, afigura-se essencial que as doenças mais estreitamente relacionadas com os 
desafios societais sejam referidas de forma precisa e justa.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, uma missão central no 
âmbito deste desafio, é promover novas 
formas de cooperação entre os países da 
União e a nível mundial, bem como em 
comunidades de investigação e inovação e 
investigação relevantes. Um objetivo 
sistemático será apelar à participação dos 
cidadãos e da indústria, apoiar processos de 
inovação social e tecnológica, incentivando 
uma administração pública inteligente e 
participativa, bem como promovendo 
políticas baseada em dados concretos, a 
fim de reforçar a relevância de todas estas 
atividades para os decisores políticos, os 
agentes sociais e económicos e os 
cidadãos. A este respeito, a investigação e 
a inovação serão uma condição prévia para 
a competitividade das empresas e serviços 
europeus, em especial no domínio da 
segurança, do desenvolvimento digital e da 
proteção da vida privada.

Por conseguinte, uma missão central no 
âmbito deste desafio, é promover novas 
formas de cooperação entre os países da 
União e a nível mundial, bem como em 
comunidades de investigação e inovação e 
investigação relevantes. Um objetivo 
sistemático será apelar à participação dos 
cidadãos e da indústria, apoiar processos de 
inovação social e tecnológica, incentivando 
uma administração pública inteligente e 
participativa, bem como promovendo 
políticas baseada em dados concretos, a 
fim de reforçar a relevância de todas estas 
atividades para os decisores políticos, os 
agentes sociais e económicos e os 
cidadãos. A este respeito, a investigação e 
a inovação serão uma condição prévia para 
a competitividade das empresas e serviços 
europeus, em especial no domínio da 
segurança, do desenvolvimento digital e da 
proteção da vida privada. O êxito da 
implementação das mudanças necessárias 
depende fortemente da participação 
pública na ciência e na inovação e dos 
seus benefícios. Para tal, afigura-se 
essencial dar mais atenção aos aspetos 
sociais incluídos nos desafios societais, 
envolvendo não só os intervenientes do 
setor da indústria, mas também 
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investigadores e universidades, bem como 
a sociedade civil e as suas organizações e 
instituições.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

(c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação, a fim de obter 
progressos científicos com e para a 
sociedade;

Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo II – Quadro

Texto da Comissão Alteração

A repartição indicativa relativa ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é a 
seguinte (em milhões de euros):

A repartição indicativa relativa ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é a 
seguinte (em milhões de euros):

I Excelência científica, 
nomeadamente:

27818 I Excelência científica, 
nomeadamente:

31,705 %

1. Conselho Europeu de 
Investigação

15008 1. Conselho Europeu de 
Investigação

2. Tecnologias Futuras e 
Emergentes

3505 2. Tecnologias Futuras e 
Emergentes

3. Ações Marie Curie sobre 
competências, formação e 
progressão na carreira

6503 3. Ações Marie Curie 
sobre competências, 
formação e progressão na 
carreira

4. Infraestruturas de 
investigação europeias 
(incluindo infraestruturas 
eletrónicas)

2802 4. Infraestruturas de 
investigação europeias 
(incluindo infraestruturas 
eletrónicas)

II Liderança industrial, 
nomeadamente:

20280 II Liderança industrial, 
nomeadamente:

22,544 %
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1. Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais*

15580
dos quais 
500 para 

o EIT

1. Liderança em 
tecnologias facilitadoras e 
industriais*

2. Acesso a financiamento 
de risco**

4000 2. Acesso a financiamento 
de risco**

3. Inovação nas PME 700 3. Inovação nas PME
III Desafios societais, 
nomeadamente:

35888 III Desafios societais, 
nomeadamente:

39,589 %

1. Saúde, alterações 
demográficas e bem-estar

9077
dos quais 
292 para 

o EIT

1. Saúde, alterações 
demográficas e bem-estar

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

4694
dos quais 
150 para 

o EIT

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

3. Energia segura, não 
poluente e eficiente

6537
dos quais 
210 para 

o EIT

3. Energia segura, não 
poluente e eficiente

4. Transportes inteligentes, 
ecológicos e integrados

7690
dos quais 
247 para 

o EIT

4. Transportes 
inteligentes, ecológicos e 
integrados

5. Ação climática, eficiência 
na utilização dos recursos e 
matérias-primas 

3573

dos 
quais 115 

para o 
EIT

5. Ação climática, 
eficiência na utilização 
dos recursos e matérias-
primas 

6. Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras

4317
dos quais 
138 para 

o EIT

6. Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras

Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia (EIT) 

1542 
+1652

***

Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia 
(EIT) 

3,64 %

Ações diretas não nucleares 
do Centro Comum de 
Investigação

2212 Ações diretas não 
nucleares do Centro 
Comum de Investigação

2,521 %

TOTAL 87740 TOTAL 100 %
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