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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 visa reunir o financiamento da investigação e da inovação 
da UE num único programa. O seu objetivo é estabelecer três domínios prioritários, 
nomeadamente a excelência científica, a liderança industrial e os desafios societais, e 
centrar-se neles.

A relatora saúda a proposta e apoia convictamente a prioridade "Excelência Científica" 
enquanto critério fundamental do financiamento. Todavia, considera que a investigação sobre 
o património cultural europeu, incluída nos anteriores programas de financiamento da 
investigação, não consta explicitamente do Programa-Quadro Horizonte 2020. Por 
conseguinte, pretende incluir expressamente o património cultural neste regulamento.

Além disso, tendo o Tratado de Lisboa atribuído novas competências à União Europeia no 
domínio do desporto, a relatora tenciona utilizar as oportunidades de financiamento 
disponíveis no Programa-Quadro Horizonte 2020 para destacar especificamente o potencial 
da investigação no domínio do desporto enquanto meio para melhorar a saúde global na 
Europa e promover a coesão social e a integração.

A relatora considera ser igualmente necessário reforçar o papel das mulheres na ciência e na 
tecnologia, bem como o papel da investigação académica e da educação no desenvolvimento 
de produtos inovadores e de novos modelos empresariais para as PME, a fim de cumprir o 
objetivo da iniciava emblemática "União da Inovação" e de tornar as PME mais dinâmicas e 
inovadoras.

Cumpre centrar a atenção nas atividades do Programa-Quadro Horizonte 2020 para torná-las 
mais facilmente acessíveis e também no desenvolvimento de modelos sustentáveis de 
determinação dos preços para as publicações científicas.

A relatora considera que o valor acrescentado europeu do EIT deve ser novamente avaliado, 
visto não ser claro se as verbas despendidas nesta iniciativa oferecem um maior valor do que 
as verbas atribuídas a outras prioridades do Programa-Quadro Horizonte 2020. Por 
conseguinte, a relatora propõe a redução do orçamento do EIT para mil milhões de euros e a 
integração dos 2 mil milhões de euros remanescentes no orçamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a fim de financiar o aumento do âmbito de aplicação desta prioridade em 
função dos objetivos e atividades adicionais propostos para o desporto e para o património 
cultural.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União tem como objetivo reforçar as 
suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no âmbito do qual 
os investigadores, os conhecimentos 
científicos e as tecnologias circulem 
livremente, bem como incentivar a União a 
tornar-se mais competitiva, incluindo a sua 
indústria. Com vista a atingir estes 
objetivos, a União deve realizar atividades 
de investigação para fins de implementação 
de investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração, promoção da 
cooperação internacional, difusão e 
otimização dos resultados e incentivo à 
formação e mobilidade.

(1) A União tem como objetivo reforçar as 
suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no âmbito do qual 
os investigadores, os conhecimentos 
científicos e as tecnologias circulem 
livremente, bem como incentivar a União a 
tornar-se mais competitiva, incluindo a sua 
indústria. Com vista a atingir estes 
objetivos, a União deve realizar atividades 
de investigação para fins de implementação 
de investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração, promoção da 
cooperação internacional, difusão e 
otimização dos resultados, procura de 
inovação e incentivo à formação e 
mobilidade.

Alteração 2

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 

(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 
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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».

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 
desenvolver novas ferramentas suscetíveis
de proporcionar «uma escada de 
excelência».

Alteração 3

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 
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.

(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 
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, ao mesmo tempo 
que exigiu a duplicação do orçamento em 
comparação com o Sétimo Programa-
Quadro na sua Resolução de 27 de 
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setembro de 2011.

Alteração 4

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 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

(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 de base e aplicada até 
ao mercado e à sociedade. O Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve apoiar todas 
as fases da cadeia de investigação e
inovação, em especial as atividades mais 
próximas da sociedade e do mercado, 
incluindo instrumentos financeiros 
inovadores, bem como inovação não 
tecnológica e social e atividades 
suscetíveis de promover a inclusão social 
nas comunidades, 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 social e/ou 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.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É importante realçar que as 
atividades do Horizonte 2020 devem ser 
abertas a novos participantes para 
assegurar que exista uma cooperação 
extensa com os parceiros de toda a UE e 
instituir um Espaço Europeu da 
Investigação integrado.

Alteração 6

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 
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.

(15) A simplificação e a clareza são 
objetivos centrais do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, que devem ser plenamente 
refletidos 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 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 e discrepâncias financeiros.

Alteração 7



PE487.737v02-00 8/41 AD\905106PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-) As universidades desempenham um 
papel fundamental na base científica e 
tecnológica da União enquanto 
instituições básicas de excelência, tanto 
na formação como na investigação.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve contribuir para o 
reconhecimento do património cultural 
europeu e deve ser enfatizado o seu papel 
no desenvolvimento de sociedades 
inclusivas, tanto através do CCI como 
através da prioridade "Desafios 
Societais".

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para que o Parlamento Europeu 
possa exercer a sua função de controlo 
político e para garantir a transparência e 
a responsabilidade, tal como estipulado 
no Tratado, a Comissão deve informar o 
Parlamento Europeu devida e 
periodicamente sobre todos os aspetos 
relevantes da implementação do 
programa, incluindo a preparação e a 
redação dos programas de trabalho, a 
execução e a possível necessidade de 
ajustamento da repartição orçamental e o 
desenvolvimento dos indicadores de 
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desempenho em termos dos objetivos 
perseguidos e dos resultados esperados.

Alteração 10

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 – 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. Estes 
programas ou acordos suplementares 
devem ter um claro valor acrescentado 
europeu, ter por base parcerias genuínas, 
complementar outras atividades no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e ser tão inclusivos quanto possível 
em termos da participação da indústria 
dos Estados-Membros ou da União 
Europeia.

Alteração 11

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 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 

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

educação em geral e da comunicação, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos e aos dados resultantes da 
investigação, 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.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) As publicações científicas 
oferecem por si só valor acrescentado e 
são essenciais para a disseminação de 
conhecimentos, pelo que é prioritário 
encontrar um equilíbrio entre a 
necessidade de desenvolver modelos 
sustentáveis de pagamento que cubram os 
custos de produção e a necessidade de os 
investigadores, centros de investigação, 
empresas e cidadãos poderem 
abertamente aceder, partilhar e utilizar as 
informações científicas. Para aumentar a 
circulação e a exploração de 
conhecimentos e para facultar o mais 
amplo acesso possível a essas publicações, 
o livre acesso em linha às publicações 
académicas, já incorporado no Sétimo 
Programa-Quadro, deve constituir o 
princípio geral para as publicações que 
recebam a totalidade ou a grande maioria 
do seu financiamento do Programa 
Horizonte 2020. Para além disso, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
experimentar o livre acesso em linha aos 
dados produzidos ou reunidos por 
investigações com financiamento público.

Alteração 13
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Proposta de regulamento
Considerando 20-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-B) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve apoiar a investigação de alto 
nível sobre a diversidade cultural e a 
proteção dos saberes tradicionais, 
inclusive no âmbito da cooperação com os 
países terceiros, recorrendo plenamente 
às novas tecnologias digitais para a 
preservação e a difusão desses saberes. 
Importa, muito em particular, explorar as 
possíveis sinergias entre a ciência 
moderna e os saberes locais.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 20-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-C) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve assistir os Estados-Membros e 
a União nos seus esforços no sentido da 
superação da atual crise económica, da 
garantia de taxas de crescimento 
económico sustentáveis e de uma maior 
competitividade.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 20-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-D) No âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, importa apoiar, para 
além da diversidade da investigação, a 
diversidade linguística das publicações 
universitárias e científicas, 
nomeadamente no quadro da cooperação 
com os países terceiros, bem como 



PE487.737v02-00 12/41 AD\905106PT.doc

PT

respeitar os princípios deontológicos da 
independência da investigação e da 
validação das publicações pelos pares.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e necessidades em evolução 
da ciência e tecnologia, da indústria, das 
políticas e da sociedade. Como tal, as 
agendas devem ser definidas em estreita 
ligação com as partes interessadas de todos 
os setores em causa, devendo prever-se 
uma flexibilidade suficiente para novos 
desenvolvimentos. Devem ser solicitados 
pareceres externos de forma contínua 
durante a vigência do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, recorrendo igualmente a 
estruturas relevantes como as plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

(21) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e necessidades em evolução 
da ciência e tecnologia, da indústria, das 
políticas, da sociedade e da cultura. Como 
tal, as agendas devem ser definidas em 
estreita ligação com as partes interessadas 
de todos os setores em causa, devendo 
prever-se uma flexibilidade suficiente para 
novos desenvolvimentos. Devem ser 
solicitados pareceres externos de forma 
contínua durante a vigência do Programa-
Quadro Horizonte 2020, recorrendo 
igualmente a estruturas relevantes como as 
plataformas tecnológicas europeias, as 
iniciativas de programação conjunta e as 
parcerias europeias de inovação.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para poder competir a nível global, 
responder eficazmente aos grandes 
desafios societais e cumprir os objetivos 
da Estratégia Europa 2020, a União deve 
utilizar plenamente os seus recursos 
humanos. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve servir de catalisador e de 
importante estímulo para a conclusão do 
Espaço Europeu da Investigação, 
apoiando em toda a linha as atividades 
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que atraem, mantêm, formam e 
desenvolvem talentos na área da 
investigação e da inovação. Para alcançar 
este objetivo e aumentar a transferência 
de conhecimentos e a quantidade e a 
qualidade das atividades de formação de 
capital humano dos investigadores, 
incluindo as especificamente dedicadas 
aos jovens e às mulheres, deve haver um 
elemento padrão em todas as atividades de 
investigação e de inovação financiadas 
pela União.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para suscitar o interesse 
pela profissão de investigador na União. 
Deve ser prestada a devida atenção à Carta 
Europeia dos Investigadores e ao Código 
de Conduta para o Recrutamento de 
Investigadores, juntamente com outros 
quadros de referência relevantes definidos 
no contexto do Espaço Europeu da 
Investigação, respeitando simultaneamente 
o seu caráter voluntário.

(22) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para suscitar o interesse 
pela profissão de investigador na União e a 
promoção de um sistema competitivo 
neste domínio. Deve ser prestada a devida 
atenção à Carta Europeia dos 
Investigadores e ao Código de Conduta 
para o Recrutamento de Investigadores, 
juntamente com outros quadros de 
referência relevantes definidos no contexto 
do Espaço Europeu da Investigação, 
respeitando simultaneamente o seu caráter 
voluntário.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve apoiar a investigação no campo 
das ciências humanas, - especialmente a 
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que produz conhecimento -, através de 
investigação básica e aplicada, e 
contribuir com novos elementos de prova 
material, ou com novos métodos de 
abordagem, para o desenvolvimento de 
novos campos de investigação 
interdisciplinar, a criação de novos 
empregos, a preservação do património 
cultural e a sustentabilidade da Europa 
enquanto berço da tradição humanista e 
líder no turismo mundial, uma vez que é 
fundamental reconhecer a importância do 
papel que as ciências humanas e sociais 
desempenham nestes domínios, de acordo 
com o objetivo específico de criar 
«sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras».

Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve utilizar as competências 
atribuídas à União pelo TFUE no 
domínio do desporto, facilitando o acesso 
à investigação nesse domínio, 
nomeadamente no que se refere aos 
aspetos ligados à saúde e à coesão social 
da atividade física e ao seu potencial para 
ajudar a União a cumprir os objetivos da 
Estratégia Europa 2020.

Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) As atividades realizadas ao abrigo 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 
devem assegurar total compatibilidade 
com o futuro Programa de Aprendizagem 
ao Longo da Vida e encorajar sinergias, 
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interconectividade e integração com 
outros programas e políticas europeias. É 
importante realçar que a mobilidade dos 
doutorandos tem um papel essencial a 
desempenhar no Horizonte 2020, o qual -
enquanto complemento do futuro 
Programa de Aprendizagem ao Longo da 
Vida - deve apoiar o Processo de Bolonha 
e as políticas de vizinhança com vista a 
melhorar a complementaridade com 
futuros programas que a UE empreenda 
no domínio da educação.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) No sentido de maximizar o impacto 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
deve ser dada especial atenção às 
abordagens multidisciplinares e 
interdisciplinares enquanto elementos 
necessários para um importante progresso 
científico. As descobertas científicas 
ocorrem, frequentemente, nas fronteiras 
ou intersecções entre disciplinas. Além 
disso, a complexidade dos problemas e dos 
desafios que a Europa enfrenta 
atualmente requer soluções que apenas 
podem ser encontradas se várias 
disciplinas trabalharem em conjunto.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 

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

estreitas formas de cooperação, que 
podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, mas 
preferencialmente com prioridade dada 
ao interesse público, com programas 
regionais, nacionais e supranacionais que 
apoiem a investigação e a inovação.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) É necessário intensificar a 
cooperação no seio do Horizonte 2020 em 
condições específicas com os países 
vizinhos, dando uma atenção específica 
aos países da Parceria Oriental.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) As condições de participação em 
qualquer atividade ao abrigo do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
ser simples, claras e facilmente acessíveis. 
Cumpre ter em devida consideração o 
facto de os diversos tipos de investigação 
científica poderem mais facilmente ter 
acesso a fundos privados.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020  Programa-Quadro de 

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020 Programa-Quadro de 
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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.

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, com 
o objetivo de reforçar a base científica e 
tecnológica europeia, garantindo o 
desenvolvimento do seu capital intelectual
e promovendo benefícios para a 
sociedade, incluindo uma melhor 
exploração do potencial social e industrial 
das políticas de inovação, investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 

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.

Alteração 28

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 

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação 



PE487.737v02-00 18/41 AD\905106PT.doc

PT

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.

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 o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI), através de ações 
específicas e exemplares que promovam 
mudanças estruturais nos sistemas de 
investigação e inovação europeus. Os 
indicadores de desempenho relevantes são
definidos na introdução do anexo I.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Excelência científica; (a) Excelência científica, incluindo a 
investigação básica e aplicada nas 
ciências humanas;

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Desafios societais. (c) Desafios societais, incluindo a 
investigação básica e aplicada nas 
ciências humanas.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para tornar atrativa a carreira 
de investigador em toda a Europa e para 
atenuar os efeitos da fuga de cérebros. 
Em consequência, deve ser implementado 
de forma a promover a criação de um 
mercado único para os investigadores, em 
particular, permitindo que mecanismos 
adequados reduzam as disparidades 
salariais entre investigadores no âmbito 
deste programa.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 14 

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio se enquadrem ao mesmo tempo na 
continuidade do ensino e da investigação 
existente e possam igualmente ser
relevantes para as necessidades em 
evolução e tenham em conta a natureza 
evolutiva da ciência, da tecnologia, da 
inovação, dos mercados de trabalho e da 
sociedade, quando a ciência inclui 
qualquer domínio da investigação 
académica e a inovação inclui aspetos 
socioeconómicos, culturais e
organizacionais.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 15 

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 O Programa-Quadro Horizonte 2020 
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assegura a promoção efetiva da igualdade 
de géneros e a dimensão do género no 
conteúdo da investigação e inovação.

assegura a promoção efetiva do equilíbrio 
de géneros em todos os programas, 
comissões de avaliação, grupos 
consultivos e de peritos, e em qualquer 
órgão decisório existente ou criado para a 
sua implementação. Para este efeito, 
serão desenvolvidas metas e 
implementadas ações apropriadas, 
concebidas para alcançar essas metas.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;

(b) Atividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos;

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Investigação assente em acordos dos 
parceiros e constituição de redes 
tendentes a assegurar uma maior
qualidade na planificação.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Apoiar os objetivos da política externa 
e de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento, respeitando os 
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desenvolvimento. interesses de todas as partes interessadas.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Iniciativas destinadas a estimular o 
interesse pela ciência para os mais jovens, 
nomeadamente através da organização de 
jornadas "portas abertas" nos centros de 
investigação; 

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Ações tendentes a uma maior 
divulgação pública dos prémios europeus 
no domínio da ciência e da investigação.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão tomará as medidas 
necessárias para assegurar que o quadro da 
execução das ações financiadas ao abrigo 
do presente regulamento, os interesses 
financeiros da União sejam protegidos 
mediante a aplicação de medidas 
preventivas contra a fraude, a corrupção e 
outras atividades ilegais, por verificações 
eficazes e, se forem detetadas 
irregularidades, pela recuperação dos 

1. A Comissão tomará as medidas 
necessárias para assegurar que o quadro da 
execução das ações financiadas ao abrigo 
do presente regulamento, os interesses 
financeiros da União sejam protegidos, 
através de uma gestão eficiente dos 
centros de investigação, mediante a 
aplicação de medidas preventivas contra a 
fraude, a corrupção e outras atividades 
ilegais, por verificações eficazes e, se 
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montantes pagos indevidamente e, se for 
caso disso, a aplicação de sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

forem detetadas irregularidades, pela 
recuperação dos montantes pagos 
indevidamente e, se for caso disso, a 
aplicação de sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O Conselho Europeu de Investigação 
(ERC) proporciona financiamento atrativo 
e flexível com vista a permitir aos 
investigadores individuais mais dotados e 
mais criativos e às suas equipas explorar as 
vias mais promissoras na fronteira da 
ciência, com base num concurso a nível da 
União.

(a) O Conselho Europeu de Investigação 
(ERC) proporciona financiamento atrativo 
e flexível com vista a permitir aos 
investigadores individuais mais dotados e 
mais criativos e às suas equipas, que 
trabalhem em qualquer domínio do 
conhecimento, explorar as vias mais 
promissoras na fronteira da ciência, com 
base num concurso a nível da União.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As Tecnologias Futuras e Emergentes 
apoiam a investigação em colaboração a 
fim de alargar a capacidade da Europa em 
termos de inovações avançadas e que 
permitam a mudança de paradigmas. 
Promoverá a colaboração científica entre 
disciplinas sobre ideias radicalmente novas 
e de alto risco e acelerará o 
desenvolvimento dos domínios científicos 
e tecnológicos mais promissores, bem 
como uma estruturação das 
correspondentes comunidades científicas a
nível da União.

(b) As Tecnologias Futuras e Emergentes 
apoiam a investigação em colaboração ou 
interdisciplinar, a fim de alargar a 
capacidade da Europa em termos de 
inovações avançadas e que permitam a 
mudança de paradigmas. Promoverá a 
colaboração científica entre disciplinas 
sobre ideias radicalmente novas e de alto 
risco e acelerará o desenvolvimento dos 
domínios científicos e tecnológicos mais 
promissores, bem como uma estruturação 
das correspondentes comunidades 
científicas a nível da União.
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 7 – 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 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, para fixarem e atraírem 
pessoas talentosas a viver e trabalhar na 
União.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 14 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Saúde, alterações demográficas e bem-
estar;

(a) Saúde, alterações demográficas e bem-
estar, nomeadamente através da 
participação em atividades desportivas;

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras.

(f) Sociedades inclusivas, instruídas,
inovadoras e seguras.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 16
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 46
Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, instruídas, inovadoras e 
seguras» também inclui uma atividade 
destinada a abordar a clivagem no domínio 
da investigação e inovação com medidas 
específicas que visam libertar a excelência 
em regiões menos desenvolvidas da União.
Inclui igualmente as atividades, 
estratégias, metodologias e os 
instrumentos necessários a um 
património cultural europeu dinâmico e 
sustentável.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

Além disso, estes fatores contribuem para a 
relativa falta de atratividade da Europa na 
concorrência mundial para a captação dos 
melhores cientistas. A capacidade do 
sistema norte-americano para oferecer mais 
recursos por investigador e melhores 
perspetivas de carreira explica o modo 
como continua a atrair os melhores 
investigadores de todo o mundo, incluindo 
dezenas de milhares da União.

Além disso, estes fatores contribuem para a 
relativa falta de atratividade da Europa na 
concorrência mundial para a captação dos 
melhores cientistas. A capacidade do 
sistema norte-americano para oferecer mais 
recursos por investigador, melhores 
infraestruturas de investigação e melhores 
perspetivas de carreira explica o modo 
como continua a atrair os melhores 
investigadores de todo o mundo, incluindo 
dezenas de milhares da União.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A atividade fundamental do ERC será 
disponibilizar um financiamento a longo 
prazo atrativo para apoiar investigadores de 
nível excelente e respetivas equipas de 
investigação na realização de investigação 
de vanguarda com elevados riscos/ganhos.

A atividade fundamental do ERC será 
disponibilizar um financiamento a longo 
prazo atrativo para apoiar investigadores de 
nível excelente e respetivas equipas de 
investigação na realização de investigação 
de vanguarda com elevados riscos/ganhos. 
Deste ponto de vista, a investigação, 
enquanto processo científico, deve ser 
reconhecida, sem exceções, em todos os 
domínios do conhecimento humano.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento do ERC será atribuído de 
acordo com os seguintes princípios bem 
estabelecidos. A excelência científica será 
o único critério para a atribuição de 
subvenções do ERC. O ERC funciona 
numa base ascendente sem prioridades 

O financiamento do ERC será atribuído de 
acordo com os seguintes princípios bem 
estabelecidos. A excelência científica em 
qualquer domínio do conhecimento será o 
único critério para a atribuição de 
subvenções do ERC. O ERC funciona 
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previamente determinadas. As subvenções 
do ERC estão abertas a equipas individuais 
de investigadores de qualquer idade e de 
qualquer país do mundo que trabalhem na 
Europa. O ERC terá por objetivo promover 
uma concorrência saudável na Europa.

numa base ascendente sem prioridades 
previamente determinadas. As subvenções 
do ERC estão abertas a equipas individuais 
de investigadores de qualquer idade e de 
qualquer país do mundo que trabalhem na 
Europa. O ERC terá por objetivo promover 
uma concorrência saudável na Europa.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A reforma necessária deve ter início nas 
primeiras fases das carreiras de 
investigação, durante os estudos para 
doutoramento ou formação comparável de 
pós-graduação. A Europa tem de 
desenvolver regimes de formação de ponta 
e inovadores, coerentes com os requisitos 
altamente competitivos e cada vez mais 
interdisciplinares da investigação e 
inovação. Será necessária uma forte 
participação das empresas, incluindo as 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
para dotar os investigadores das 
competências em inovação exigidas pelos 
empregos de amanhã. Será também 
importante reforçar a mobilidade destes 
investigadores, uma vez que atualmente 
esta continua a processar-se a um nível 
demasiado modesto: em 2008, apenas 7% 
dos doutorandos europeus receberam 
formação noutro Estado-Membro, 
enquanto o objetivo é de 20% até 2030.

A reforma necessária deve ter início nas 
primeiras fases das carreiras de 
investigação, durante os estudos para 
doutoramento ou formação comparável de 
pós-graduação. A Europa tem de 
desenvolver regimes de formação de ponta 
e inovadores, coerentes com os requisitos 
altamente competitivos e cada vez mais 
interdisciplinares da investigação e 
inovação. Será necessária uma forte 
participação das empresas, incluindo as 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
para dotar os investigadores das 
competências em inovação exigidas pelos 
empregos de amanhã. Será também 
importante reforçar a mobilidade destes 
investigadores, uma vez que atualmente 
esta continua a processar-se a um nível 
demasiado modesto: em 2008, apenas 7% 
dos doutorandos europeus receberam 
formação noutro Estado-Membro, 
enquanto o objetivo é de 20% até 2030.
Neste sentido, os doutorandos de todas as 
disciplinas devem ser claramente 
identificados como um dos públicos-chave 
do novo programa para a educação, a 
formação, a juventude e o desporto, 
assegurando a necessária 
complementaridade com Horizonte 2020.
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
diferentes países. Tal resultará na melhoria 
das perspetivas de carreira dos jovens 
investigadores a nível de pós-graduação, 
tanto no setor público como privado.

As atividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que permitam aos 
investigadores desenvolver os seus planos 
de investigação e que envolvam 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros atores 
socioeconómicos de diferentes países. Tal 
resultará no desenvolvimento e na 
melhoria das perspetivas de carreira dos 
jovens investigadores a nível de pós-
graduação, tanto no setor público como 
privado.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 
oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela. São também apoiadas 
oportunidades para retomar uma carreira de 
investigação após uma interrupção.

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 
oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela, tendo em conta o papel dos 
jovens no setor da ciência, oferecendo aos 
investigadores a possibilidade de 
receberem formação e de adquirirem 
novos conhecimentos numa organização 
de investigação de elevado nível num país 
terceiro, regressando mais tarde. Cabe 
dispensar particular atenção ao papel das 
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mulheres na ciência e aos potenciais 
obstáculos à sua entrada nesse domínio.
São também apoiadas oportunidades para 
retomar uma carreira de investigação após 
uma interrupção, assim como regimes de 
trabalho flexíveis.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Atividades-chave serão o apoio ao 
intercâmbio de pessoal de investigação e 
de inovação a curto prazo no âmbito de 
parcerias entre universidades, instituições 
de investigação, empresas, PME e outros 
grupos socioeconómicos, tanto na Europa 
como em todo o mundo. Estas atividades 
incluirão a promoção da cooperação com 
países terceiros.

Atividades-chave serão o apoio ao 
intercâmbio de pessoal de investigação e 
de inovação a curto prazo no âmbito de 
parcerias entre universidades, instituições 
de investigação, empresas, PME e outros 
grupos socioeconómicos, tanto na Europa 
como em todo o mundo. Estas atividades 
incluirão a promoção da cooperação com 
países terceiros e, em particular, o reforço 
das parcerias científicas entre as duas 
margens do Mediterrâneo, tornando mais 
eficazes os programas euro-
mediterrânicos de investigação, inovação 
e desenvolvimento tecnológico.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação são 
fatores determinantes da competitividade 
da Europa em toda gama de domínios 
científicos e são essenciais para a inovação 
de base científica. Em muitos domínios, a 
investigação não é possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação 
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra, redes de banda 

As infraestruturas de investigação são 
fatores determinantes da competitividade 
da Europa em toda gama de domínios 
científicos e são essenciais para a inovação 
de base científica. Em muitos domínios, a 
investigação não é possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação 
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra, redes de banda 
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larga para a transferência de dados, etc. As 
infraestruturas de investigação são 
indispensáveis para a realização da 
investigação necessária para enfrentar os 
grandes desafios societais – energia, 
alterações climáticas, bioeconomia, 
cuidados de saúde e bem-estar ao longo da 
vida. Essas infraestruturas impulsionam a 
colaboração entre disciplinas e para além 
das fronteiras e criam um espaço europeu 
aberto e sem descontinuidades para a 
investigação em linha. Promovem a 
mobilidade de pessoas e ideias, reúnem os 
melhores cientistas de toda a Europa e do 
mundo e valorizam a educação científica. 
Induzem a excelência nas comunidades 
europeias de investigação e inovação e 
podem ser vitrinas notáveis da ciência para 
a sociedade em geral.

larga para a transferência de dados, etc. 
Essas infraestruturas impulsionam a 
colaboração entre disciplinas e para além 
das fronteiras e criam um espaço europeu 
aberto e sem descontinuidades para a 
investigação em linha. Promovem a 
mobilidade de pessoas e ideias, reúnem os 
melhores cientistas de toda a Europa e do 
mundo e valorizam a educação científica. 
Induzem a excelência nas comunidades 
europeias de investigação e inovação e 
podem ser vitrinas notáveis da ciência para 
a sociedade em geral. Podem igualmente 
incentivar a inovação no setor privado e 
ser uma fonte de inovação dinâmica para 
as PME.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As publicações científicas são um 
elemento fundamental das infraestruturas 
de investigação e desempenham um papel 
determinante na produção de novos 
conhecimentos e na inovação. Por 
conseguinte, é essencial criar modelos 
sustentáveis de pagamento e de 
divulgação que cubram os custos de 
produção. As publicações produzidas e 
validadas graças ao trabalho de 
investigadores que recebem a totalidade 
ou a grande maioria do seu 
financiamento do Programa Horizonte 
2000 devem ser acessíveis a toda a 
comunidade científica.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Reforço do papel das infraestruturas 
de investigação académica e da sua 
ligação à inovação nas PME
O objetivo consiste em apoiar parcerias 
entre PME e instituições académicas e 
respetivas infraestruturas, a fim de 
estimular a inovação empresarial.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

Permitir avanços nos conhecimentos 
científicos sobre o potencial impacto das 
nanotecnologias e dos nanossistemas na 
saúde ou no ambiente e disponibilizar 
ferramentas para a avaliação e gestão dos 
riscos ao longo de todo o ciclo de vida.

Permitir avanços nos conhecimentos 
científicos sobre o potencial impacto das 
nanotecnologias e dos nanossistemas na 
saúde ou no ambiente e disponibilizar 
ferramentas para a avaliação e gestão dos 
riscos ao longo de todo o ciclo de vida, 
incluindo questões de normalização e 
para uma maior integração das pessoas 
com deficiência.

Alteração 58
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações propostas destinam-se a 
complementar as políticas e programas 
nacionais e regionais de inovação 
empresarial, a promover a cooperação 
entre as PME e outros intervenientes 
relevantes para a inovação, a colmatar o 
fosso existente entre 
investigação/desenvolvimento e sucesso na 
aceitação pelo mercado, a proporcionar um 
ambiente mais favorável à inovação 
empresarial e a apoiar a tomada em 

As ações propostas destinam-se a 
complementar as políticas e programas 
nacionais e regionais de inovação 
empresarial, a promover a cooperação 
entre as PME, as instituições académicas, 
incluindo do setor criativo, que estão bem 
colocadas para tirar partido do ambiente 
empresarial internacional e outros 
intervenientes relevantes para a inovação, a 
colmatar o fosso existente entre 
investigação/desenvolvimento e sucesso na 
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consideração da natureza em evolução dos 
processos de inovação, das novas 
tecnologias, dos mercados e dos modelos 
empresariais.

aceitação pelo mercado, a proporcionar um 
ambiente mais favorável à inovação 
empresarial e a apoiar a tomada em 
consideração da natureza em evolução dos 
processos de inovação, das novas 
tecnologias, dos mercados e dos modelos 
empresariais.

Alteração 59
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Há PME em todos os setores da economia. 
As PME são uma parte mais importante da 
economia europeia do que noutras regiões 
como os Estados Unidos da América. 
Todos os tipos de PME podem inovar. É 
necessário apoiar e incentivar as PME para 
que estas invistam em investigação e 
inovação. Ao fazê-lo, devem ser capazes 
de aproveitar o pleno potencial de inovação 
do mercado interno e do Espaço Europeu 
da Investigação, a fim de criar novas 
oportunidades comerciais na Europa e no 
mundo e contribuir para encontrar soluções 
para os principais desafios societais.

Há PME em todos os setores da economia. 
As PME são uma parte mais importante da 
economia europeia do que noutras regiões 
como os Estados Unidos da América. 
Todos os tipos de PME podem inovar. É 
necessário apoiar e incentivar as PME para 
que estas invistam em investigação e 
inovação e para que reforcem os laços e as 
parcerias com as universidades e outros 
institutos de investigação. Ao fazê-lo, 
devem ser capazes de aproveitar o pleno 
potencial de inovação do mercado interno e 
do Espaço Europeu da Investigação, a fim 
de criar novas oportunidades comerciais na 
Europa e no mundo e contribuir para 
encontrar soluções para os principais 
desafios societais.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As colaborações transfronteiras são um 
elemento importante na estratégia de 
inovação das PME com vista a ultrapassar 
alguns dos seus problemas de dimensão, 
como o acesso a competências científicas e 
tecnológicas e a novos mercados. 
Contribuem para transformar as ideias em 
lucro e crescimento da empresa e também 

As colaborações transfronteiras são um 
elemento importante na estratégia de 
inovação das PME com vista a ultrapassar 
alguns dos seus problemas de dimensão, 
como o acesso a competências científicas e 
tecnológicas e a novos mercados. 
Contribuem para transformar as ideias em 
lucro e crescimento da empresa e também 
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para aumentar o investimento privado em 
investigação e inovação.

para aumentar o investimento privado em 
investigação e inovação. Também uma 
maior convergência da educação na 
inovação, na investigação e no 
desenvolvimento do setor empresarial 
pode desempenhar um papel importante 
no recrutamento de funcionários 
inovadores e dinâmicos por parte das 
PME da Europa.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4

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 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. A 
educação física e a participação em 
desportos organizados podem 
desempenhar um papel de relevo na 
prevenção desses problemas de saúde.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – 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 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 

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, tais 
como o exercício físico, e instrumentos 
eficazes de prevenção como as vacinas, de 
uma vigilância eficaz da saúde e das 
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mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

doenças, da preparação para as mesmas e 
de programas de rastreio eficientes.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A efetiva partilha 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de coortes em larga escala é 
também essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos.

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar, incluindo o 
impacto dos fatores sociais e culturais e 
da atividade criativa na vida quotidiana. 
A efetiva partilha de dados e a ligação 
desses dados com estudos de coortes em 
larga escala é também essencial, tal como a 
tradução dos resultados da investigação 
para a prática clínica, em especial pela 
realização de ensaios clínicos.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, nomeadamente 
através de uma maior compreensão do 
papel que o exercício físico desempenha 
na prevenção de doenças, com vista a 
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integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Alteração 65
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores associados ao 
estilo de vida e fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
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difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Além 
disso, esses investimentos deverão ser 
acompanhados de uma forte campanha de 
sensibilização a fim de assegurar que os 
cidadãos europeus deem o exemplo 
introduzindo as necessárias alterações 
ambientais, sociais e culturais. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que beneficiem a 
sociedade e possam ser largamente aceites 
pelos mercados europeu e internacional e a 
criação de sistemas inteligentes de gestão 
da procura com base num mercado da 
energia aberto e transparente e em sistemas 
de gestão e controlo da eficiência 
energética inteligentes.

Alteração 67
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Garantia de um património cultural 
sustentável em resposta às alterações 
climáticas
O objetivo consiste em desenvolver 
estratégias, metodologias e ferramentas 
necessárias a um património cultural 
europeu dinâmico e sustentável para 
responder às alterações climáticas. As 
atividades devem igualmente centrar-se 
em promover uma melhor compreensão 
do modo como as comunidades veem os 
ambientes em mutação e a maior 
frequência de fenómenos extremos, e se 
adaptam e reagem aos mesmos.

Justificação

Os edifícios históricos (e as coleções) são elementos fundamentais no contexto tanto do 
património cultural como das alterações climáticas. Os programas de investigação 
financiados pela UE devem poder desenvolver formas de adaptar objetos e edifícios 
históricos, a fim de os tornar mais resistentes aos efeitos das alterações climáticas. Além 
disso, a restauração de edifícios anteriormente abandonados e a forma como as comunidades
decidem o que deve ser protegido são importantes neste contexto.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa vê-se confrontada com 
importantes desafios socioeconómicos que 
afetam significativamente o seu futuro -
como as crescentes interdependências 
económicas e culturais, o envelhecimento, 
a exclusão social e a pobreza, as 
desigualdades e fluxos migratórios, a 
clivagem digital, promover uma cultura de 
inovação e criatividade na sociedade e nas 
empresas, bem como garantir a segurança 
e a liberdade, a confiança nas instituições 
democráticas e entre cidadãos, no interior e 
através das fronteiras. Estes desafios são 

A Europa vê-se confrontada com 
importantes desafios socioeconómicos que 
afetam significativamente o seu futuro, 
como as crescentes interdependências 
económicas e culturais, o envelhecimento e 
as alterações demográficas, a exclusão 
social e a pobreza, as desigualdades e 
fluxos migratórios, a clivagem digital, 
promover uma cultura de inovação e 
criatividade na sociedade e nas empresas, 
bem como garantir um desenvolvimento 
sustentável do ponto de vista cultural, a 
confiança nas instituições democráticas e 
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enormes e apelam para uma abordagem 
comum europeia.

entre cidadãos, no interior e através das 
fronteiras. Para além disso, o papel das 
políticas sociais públicas na Europa é 
cada vez mais considerado como um 
elemento fundamental da sustentabilidade 
do próprio modelo social europeu. Estes 
desafios são enormes e apelam para uma 
mistura cada vez mais complexa de 
abordagens diversas e comuns europeias, 
baseadas em conhecimentos científicos 
partilhados que apenas as ciências sociais 
e humanas podem proporcionar.

Alteração 69
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

A complexidade intrínseca destes desafios
e a evolução das exigências tornam, 
portanto, essencial desenvolver 
investigação inovadora e novas 
tecnologias, processos e métodos 
inteligentes, mecanismos de inovação 
social, ações coordenadas e políticas 
suscetíveis de antecipar ou influenciar 
evoluções importantes para a Europa. 
Exige uma compreensão das tendências e 
impactos subjacentes a estes desafios e 
uma redescoberta ou reinvenção de formas 
bem-sucedidas de solidariedade, 
coordenação e criatividade que façam da 
Europa um modelo distinto de sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras em 
comparação com outras regiões do mundo. 
Exige uma abordagem mais estratégica da 
cooperação com países terceiros. Por 
último, uma vez que as políticas de 
segurança social interagem com diferentes 
políticas sociais, o reforço da dimensão 
societal da investigação sobre segurança 
será um aspeto importante deste desafio.

A complexidade intrínseca destes desafios 
e a evolução das exigências tornam, 
portanto, essencial desenvolver 
investigação inovadora e novas 
tecnologias, processos e métodos 
inteligentes, mecanismos de inovação 
social, ações coordenadas e políticas 
suscetíveis de antecipar ou influenciar 
evoluções importantes para a Europa. 
Exige uma compreensão das tendências e 
impactos subjacentes a estes desafios e 
uma redescoberta ou reinvenção de formas 
bem-sucedidas de solidariedade, 
coordenação e criatividade que façam da 
Europa um modelo distinto de sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras em 
comparação com outras regiões do mundo. 
Isto exige que se dispense uma atenção 
especial ao património cultural europeu e 
que se adote uma abordagem que 
identifique as atividades que permitem 
rejuvenescer e aproximar pessoas de 
diferentes comunidades. Exige igualmente 
uma abordagem mais estratégica da 
cooperação com países terceiros. Por 
último, uma vez que as políticas de 
segurança social interagem com diferentes 
políticas sociais, o reforço da dimensão 
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societal da investigação sobre segurança 
será um aspeto importante deste desafio.

Alteração 70
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

O objetivo é reforçar a intercomunicação, 
bem como a inclusão social, económica,
política e cultural e uma dinâmica 
intercultural positiva na Europa, bem como 
adquirir uma maior compreensão das 
mudanças societais na Europa e com os 
parceiros internacionais, através de ciência 
de vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas deve desempenhar um 
papel determinante neste contexto.  A 
investigação no domínio das ciências 
humanas pode também revelar, 
desenvolver, preservar e assinalar o 
património cultural europeu 
multidimensional através da criação de 
novas disciplinas científicas, de novos 
domínios de inovação e emprego. Há 
necessidade de uma maior base de 
conhecimento nas áreas da exclusão 
social, da saúde, das alterações 
demográficas e do envelhecimento da 
sociedade, do curso da vida, das tradições 
familiares, da História partilhada e do 
património cultural, do exercício físico, 
da migração e da mobilidade, da 
educação e da aprendizagem ao longo da 
vida, do multilinguismo e das dinâmicas 
de governação. A investigação em 
ciências sociais e humanas pode 
desempenhar um papel importante neste 
contexto. A investigação apoiará os 
decisores políticos na conceção de políticas 
e na identificação de atividades que 
combatam a pobreza e previnam o 
desenvolvimento de várias formas de 
divisões, discriminações e desigualdades 
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nas sociedades europeias, tais como as 
desigualdades entre géneros ou a clivagem 
digital ou em inovação, e com outras 
regiões do mundo, por exemplo com base 
no estudo comparativo da diversidade 
cultural e linguística e das interações 
entre as diferentes culturas. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 2 – alínea b-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Desenvolvimento de formas de 
conhecimento e compreensão recíprocos 
através do diálogo intercultural;

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo I – parte IV – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As áreas de competência fundamentais do 
JRC são a energia, os transportes, o 
ambiente e as alterações climáticas, a 
agricultura e a segurança alimentar, a saúde 
e a proteção dos consumidores, as 
tecnologias da informação e das 
comunicações, os materiais de referência e 
a segurança intrínseca e extrínseca 
(incluindo a componente nuclear no 
programa Euratom).

As áreas de competência fundamentais do 
JRC são a energia, os transportes, o 
ambiente e as alterações climáticas, a 
agricultura e a segurança alimentar, a saúde 
e a proteção dos consumidores, a proteção 
do património histórico, artístico e 
cultural, as tecnologias da informação e 
das comunicações, os materiais de 
referência e a segurança intrínseca e 
extrínseca (incluindo a componente nuclear 
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no programa Euratom).

Alteração 73

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O EIT abordará estas questões promovendo 
mudanças estruturais no panorama europeu 
da inovação. Fá-lo-á incentivando a 
integração do ensino superior, da 
investigação e da inovação do mais alto 
nível, criando assim novos ambientes 
propícios à inovação e promovendo e 
apoiando uma nova geração de 
empresários. Deste modo, o EIT 
contribuirá plenamente para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e, em especial, 
para as iniciativas emblemáticas União da 
Inovação e Juventude em Movimento.

O EIT abordará estas questões promovendo 
mudanças estruturais no panorama europeu 
da inovação, o que animará a União a 
tornar-se mais competitiva. Fá-lo-á 
incentivando a integração do ensino 
superior, da investigação e da inovação do 
mais alto nível, criando assim novos 
ambientes propícios à inovação e 
promovendo e apoiando uma nova geração 
de empresários. Deste modo, o EIT 
contribuirá plenamente para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e, em especial, 
para as iniciativas emblemáticas União da 
Inovação e Juventude em Movimento, pelo 
que a contribuição financeira 
estabelecida no Anexo II é fundamental.
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