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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O conjunto de medidas Horizonte 2020 cria um Programa-Quadro único dedicado ao apoio da 
UE à investigação e à inovação para o período 2014-2020.

Os objetivos gerais são a introdução da estratégia Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo; a melhoria do elo entre a investigação fundamental e a 
inovação com o mercado; a simplificação das regras de participação e o reforço do 
envolvimento das PME.

O relator considera que a secção mais importante, na perspetiva das preocupações da 
Comissão do Desenvolvimento, é a “Parte III”, sobre desafios societais. Esta parte dedica-se a 
áreas como a saúde, a segurança alimentar, a biodiversidade, as alterações climáticas, a 
eficiência energética e de recursos, e coloca igualmente a tónica num aspeto transversal 
específico, isto é, a promoção da cooperação internacional, embora reconheça explicitamente 
a natureza global de todos os desafios societais. Esta parte beneficia da maior das três 
dotações orçamentais previstas.

A proposta da Comissão inclui vários elementos positivos, especialmente o apoio à totalidade 
do ciclo desde a investigação fundamental à inovação e ao mercado. É também positiva a 
ênfase dada à natureza internacional dos desafios societais, que deverá, contudo, ser mais 
clarificada e reforçada.

O relator decidiu centrar as alterações nas seguintes prioridades:

 Garantir a abertura do Programa-Quadro Horizonte 2020 aos agentes dos países em 
vias de desenvolvimento, em termos tanto de participação nos projetos e atividades 
como de acesso a resultados dos projetos, e evitar a preponderância do tom “Europa-
fortaleza” no Regulamento. 

 Reforçar o potencial das ações previstas no quadro do desafio societal “Saúde, 
alterações demográficas e bem-estar”, de modo a contribuir para os imperativos 
globais de saúde, em especial o combate a doenças infecciosas relacionadas com a 
pobreza e negligenciadas. O relator gostaria que uma percentagem fixa deste 
orçamento para a saúde fosse dedicada a ações de combate a todas as doenças 
relacionadas com a pobreza e negligenciadas. 

 Garantir que as prioridades e compromissos da política externa e de desenvolvimento 
da UE sejam tidas em consideração, em particular nos domínios das alterações 
climáticas, da biodiversidade, e da eficiência energética e de recursos, e lembrando 
especialmente o papel da investigação espacial na resposta a estes desafios.

Tudo isto beneficiará mutuamente a UE e os países terceiros seus parceiros, seguindo também 
o princípio da Política de Coerência no domínio do Desenvolvimento. Além disso, a 
colaboração no domínio da investigação pode constituir uma forma de cooperação útil para 
esses países – particularmente para os países de médios rendimentos – que poderão deixar de 
beneficiar da ajuda bilateral da UE, ao abrigo do novo Instrumento de cooperação para o 
desenvolvimento 2014-2020.
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ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 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 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, tanto da União como de países 
associados e de países terceiros, 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.

Alteração2

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 

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

cidadãos e da sociedade civil no processo 
da investigação e inovação; promover a 
educação científica; garantir o respeito da 
legislação ética e promover o surgimento 
dos mais elevados padrões éticos a nível 
mundial e a adesão aos mesmos; 
aumentar a acessibilidade e reutilização 
dos resultados da investigação financiada 
pelo setor público, em particular 
publicações e dados científicos;
desenvolver agendas de investigação e 
inovação e um quadro de governação
responsáveis que respondam às 
preocupações e expectativas dos cidadãos e 
da sociedade civil promovendo a sua 
participação na definição das prioridades 
de investigação das atividades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Toda a investigação e inovação 
assentam na capacidade de os cientistas, 
as instituições de investigação, as 
empresas e os cidadãos do mundo inteiro 
poderem aceder, partilhar e utilizar 
livremente a informação científica, 
respeitando ao mesmo tempo os direitos 
de propriedade intelectual. Tal é ainda 
mais importante para agentes em países 
em vias de desenvolvimento, onde a 
capacidade de investigação local tem de 
ser reforçada e cuja colaboração com 
parceiros da União pode permitir resolver 
desafios globais comuns e contribuir para 
a excelência da investigação da União. 
Para aumentar a circulação e a 
exploração do conhecimento, o acesso 
livre e gratuito às publicações científicas, 
já abrangido no Sétimo Programa-
Quadro, deve ser o princípio geral para as 
publicações científicas que recebem 
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financiamento público do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Além 
disso, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve promover o livre acesso aos 
dados científicos produzidos ou reunidos 
por investigações com financiamento 
público, para que o livre acesso a este tipo 
de dados se torne regra geral até 2020.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
tidos em conta os pareceres do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias. As atividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objetivo último de 
substituição da utilização de animais. 
Todas as atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
tidos em conta os pareceres do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias. As atividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objetivo último de 
substituição da utilização de animais. 
Todas as atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE. Os princípios éticos, 
designadamente os que constam na 
Declaração de Helsínquia, exigem que os 
dados científicos produzidos ou reunidos 
por investigações realizadas em seres 
humanos, com financiamento público, se 
tornem públicos, independentemente de 
serem desenvolvidas na Europa ou noutro 
local do mundo.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a saúde, a educação, o espaço, o 
ambiente, a energia sustentável, 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 de especialização 
inteligente. Desenvolver sinergias com 
programas de ação externa e de 
desenvolvimento da União também 
contribuirá para garantir o máximo 
impacto do Programa-Quadro Horizonte 
2020, contribuindo simultaneamente para 
o respeito do princípio de coerência das 
políticas de desenvolvimento, consagradas 
no artigo 208.º do TFUE.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas
internacionais, nacionais e regionais que 
apoiam a investigação e a inovação.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
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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.

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, promovendo ainda a 
participação de investigadores 
provenientes de países em 
desenvolvimento.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

Os dados científicos produzidos ou 
reunidos por investigações realizadas em 
seres humanos, com financiamento 
público, por exemplo no contexto de 
ensaios clínicos, devem ser tornados 
públicos e acessíveis.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Organizações da sociedade civil

(1) É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das 
organizações da sociedade civil (incluindo 
as que trabalham na cooperação para o 
desenvolvimento) no Programa-Quadro 
Horizonte 2020, bem como ao impacto da 
inovação nessas organizações. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
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participação das organizações da 
sociedade civil (incluindo as que 
trabalham na cooperação para o 
desenvolvimento) é realizada como parte 
integrante das modalidades de avaliação e 
acompanhamento.
(2) É dada especial atenção às iniciativas 
que visam o aumento da sensibilização e a 
facilitação do acesso ao financiamento 
por parte das organizações da sociedade 
civil, incluindo as que trabalham na 
cooperação para o desenvolvimento, no 
quadro do Programa-Quadro Horizonte 
2020. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 e outros programas de 
financiamento da União, incluindo os 
fundos estruturais, devem ser utilizados 
com essa finalidade.
(3) As organizações da sociedade civil 
(incluindo as que trabalham na 
cooperação para o desenvolvimento) são 
consultadas durante a execução, 
programação, acompanhamento e 
avaliação do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.° do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva da 
alteração dos seus atos de base; para novas 
parcerias público-privadas criadas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE; e para 
outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro]. Esta forma de parcerias só é 
utilizada se o âmbito dos objetivos 

(a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.° do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva da 
alteração dos seus atos de base; para novas 
parcerias público-privadas criadas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE; para 
outras parcerias inovadoras de 
investigação e inovação, designadamente 
parcerias de desenvolvimento de produtos, 
e para outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
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prosseguidos e a escala dos recursos 
necessários o justificarem;

n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro]. Esta forma de parcerias só é 
utilizada se o âmbito dos objetivos 
prosseguidos e a escala dos recursos 
necessários o justificarem;

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 
questões socioeconómicas;

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 
questões socioeconómicas e as mudanças 
societais de natureza global;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As regras de participação e difusão 
relativas às parcerias público-privadas 
criadas ou financiadas ao abrigo do 
Horizonte 2020 devem respeitar 
plenamente as regras previstas no 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [o 
Regulamento Financeiro], bem como as 
regras previstas no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regras de Participação e Difusão 
relativas ao Horizonte 2020] e qualquer 
derrogação neles estabelecida.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades estabelecidas em países 1. As entidades estabelecidas em países 
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terceiros e as organizações internacionais 
são elegíveis para participação em ações 
indiretas do Programa-Quadro Horizonte 
2020 de acordo com as condições 
estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regras de Participação]. A 
cooperação internacional com países 
terceiros e organizações internacionais é 
promovida em todo o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 com vista a atingir, em 
especial, os seguintes objetivos:

terceiros e as organizações internacionais 
são elegíveis para participação em ações 
indiretas do Programa-Quadro Horizonte 
2020 de acordo com as condições 
estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regras de Participação]. A 
cooperação internacional com países 
terceiros e organizações internacionais é 
promovida e integrada no Programa-
Quadro Horizonte 2020 com vista a atingir, 
em especial, os seguintes objetivos:

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Apoiar os objetivos da política externa 
e de desenvolvimento da União definidos 
no Consenso Europeu em matéria de 
Desenvolvimento e na Agenda para a 
Mudança, complementando programas 
externos e de desenvolvimento, e 
contribuindo para o cumprimento dos 
compromissos internacionais em matéria 
de desenvolvimento sustentável, em 
particular a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio e as suas 
adaptações subsequentes aprovadas a 
nível internacional.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As ações específicas que visam 
promover a cooperação com países 
terceiros ou grupos de países terceiros 
específicos são executadas com base em 
interesses comuns e no benefício mútuo, 
tendo em conta as suas capacidades 

2. As ações específicas que visam 
promover a cooperação com países 
terceiros ou grupos de países terceiros 
específicos são executadas com base em 
interesses comuns e no benefício mútuo, 
tendo em conta as suas capacidades 
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científicas e tecnológicas e as 
oportunidades de mercado, bem como o 
impacto esperado.

científicas e tecnológicas e as 
oportunidades de mercado, as suas 
necessidades de desenvolvimento, bem 
como o impacto esperado. Estas incluem 
medidas orientadas para o reforço das 
capacidades de investigação nos países em 
desenvolvimento e medidas de cooperação 
centradas nas necessidades específicas 
desses países em domínios como a saúde, 
incluindo investigação sobre doenças e 
epidemias negligenciadas, a agricultura, 
as pescas e o ambiente.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União e 
as oportunidades de cooperação com países 
terceiros, bem como as possíveis 
deficiências nos regimes de propriedade 
intelectual em países terceiros.

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União, 
inclusivamente das políticas externa e de 
desenvolvimento, e as oportunidades de 
cooperação com países terceiros, bem 
como as possíveis deficiências nos regimes 
de propriedade intelectual em países 
terceiros.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, as políticas de coordenação 
serão desenvolvidas de forma 
consentânea com as políticas em matéria 
de asilo, migração e desenvolvimento a 
fim de evitar a «fuga de cérebros» nos 
países em desenvolvimento.

Alteração 19
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia executa as ações de 
informação e comunicação relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo medidas de comunicação 
relativas a projetos apoiados e a resultados. 
O orçamento atribuído à comunicação no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve também contribuir para cobrir a 
comunicação interna das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com o objetivo geral 
do presente regulamento.

A Comissão Europeia executa as ações de 
informação e comunicação relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo medidas de comunicação 
relativas a projetos apoiados e a resultados. 
Para aumentar a circulação e a 
exploração de conhecimento e maximizar 
a eficácia dos esforços de investigação, o 
acesso em linha livre e gratuito às 
publicações científicas, já abrangido no 
Sétimo Programa-Quadro, deve ser o 
princípio geral aplicável às publicações 
científicas de investigação que recebem 
financiamento público do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Será 
fomentado o acesso livre e gratuito aos 
dados científicos produzidos ou recolhidos 
no âmbito da investigação financiada pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020. O 
orçamento atribuído à comunicação no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve também contribuir para cobrir a 
comunicação interna das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com o objetivo geral 
do presente regulamento.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 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, tais como os 
investigadores provenientes de países em 
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desenvolvimento ou de países terceiros.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 15

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, 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 e inovação 
centrada no utilizador final. Deve ser 
colocada uma maior ênfase na utilização 
de instrumentos inovadores de 
financiamento da investigação, tais como 
prémios à inovação para financiar estas 
atividades.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a natureza global de 
muitos dos desafios e a proximidade com 
as políticas externas da União e os seus 
compromissos internacionais, a 
cooperação estratégica com países 
terceiros será uma parte integrante de 
cada um dos desafios. Além disso, o apoio 
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transversal à cooperação internacional 
será concedido ao abrigo do objetivo 
específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras».

(O último ponto do Anexo I – o ponto 16 do texto da Comissão – foi modificado, passando a 
ser o novo ponto 15-A)

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

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

As ciências sociais e humanas, incluindo 
as questões do acesso à educação e aos 
direitos sociais e culturais, 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.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
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ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
apoiando jovens investigadores 
provenientes de países em 
desenvolvimento, bem como melhorias 
específicas nas práticas institucionais e nas 
políticas nacionais de apoio a 
investigadores de alto nível.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 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, oferecendo aos investigadores a 
possibilidade de receberem formação e de 
aprofundarem os seus conhecimentos 
num organismo de investigação de 
elevado nível num país terceiro. São 
também apoiadas oportunidades para 
retomar uma carreira de investigação após 
uma interrupção.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 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, em particular, reforçando 
as parcerias científicas entre a União e 
países de rendimento médio e países em 
desenvolvimento. 

Alteração 27

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é apoiar parcerias entre os 
decisores políticos relevantes e os 
organismos de financiamento, procedendo 
ao levantamento e acompanhamento de 
ferramentas de apoio à tomada de decisões 
e também a atividades de cooperação 
internacional.

O objetivo é apoiar parcerias entre os 
decisores políticos relevantes e os 
organismos de financiamento, procedendo 
ao levantamento e acompanhamento de 
ferramentas de apoio à tomada de decisões 
e também a atividades de cooperação 
internacional. As infraestruturas 
europeias de investigação devem ser 
apoiadas nas suas ações de relações 
internacionais e consultadas durante a 
elaboração da estratégia europeia para a 
cooperação internacional em matéria de 
investigação.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As parcerias de infraestruturas de 
investigação com países em 
desenvolvimento, por exemplo como parte 
integrante da Estratégia Conjunta 
UE/África, devem igualmente ser 
incluídas.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

Estas atividades contribuirão para os 
objetivos das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 sobre a União da 
Inovação, Uma Europa Eficiente em 
termos de Recursos, Uma Política 
Industrial para a Era da Globalização e a 
Agenda Digital para a Europa. 
Contribuirão também para os objetivos da 
política da União e os compromissos 
internacionais nos domínios do espaço, da 
saúde, do ambiente, da energia e da 
segurança alimentar.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante 
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais e 
desafios globais como as alterações 
climáticas, pelo que funciona como 
garante da posição da União como um 
protagonista importante na cena 
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atividades empreendidas no espaço, mas 
está atualmente fragmentada em programas 
nacionais geridos por um subgrupo de 
Estados-Membros da União. É necessária 
coordenação a nível da União e o 
investimento em investigação espacial (ver 
artigo 189.° do TFUE) a fim de manter a 
vantagem concorrencial, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o GALILEO 
e apoiar o futuro papel da União no espaço.
Além disso, serviços e aplicações 
inovadores a jusante que utilizam 
informações de origem espacial 
representam uma fonte importante de 
crescimento e de criação de emprego.

internacional. A investigação espacial está 
subjacente a todas as atividades 
empreendidas no espaço, mas está 
atualmente fragmentada em programas 
nacionais geridos por um subgrupo de 
Estados-Membros da União. É necessária 
coordenação a nível da União e o 
investimento em investigação espacial (ver 
artigo 189.° do TFUE) a fim de manter a 
vantagem concorrencial, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o GALILEO 
e apoiar o futuro papel da União no espaço.
Além disso, serviços e aplicações 
inovadores a jusante que utilizam 
informações de origem espacial 
representam uma fonte importante de 
crescimento e de criação de emprego, 
contribuindo igualmente para a 
concretização dos objetivos externos da 
União e dos compromissos internacionais 
em matéria de resposta às situações de 
crise humanitária e de ambiente, por 
exemplo.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.6.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O espaço constitui um fator potenciador 
importante, mas frequentemente invisível, 
de diversos serviços e produtos de 
importância crucial para a sociedade 
moderna, como a navegação, as 
comunicações, as previsões meteorológicas 
e a informação geográfica. A formulação e 
a execução de políticas a nível europeu, 
nacional e regional dependem cada vez 
mais de informações derivadas do espaço.
O setor espacial a nível mundial 
encontra-se em rápido crescimento e 
expansão para novas regiões (por exemplo, 
China e América do Sul). A indústria 
europeia é atualmente um importante 
exportador de satélites de primeira classe 

O espaço constitui um fator potenciador 
importante, mas frequentemente invisível, 
de diversos serviços e produtos de 
importância crucial para a sociedade 
moderna, como a navegação, as 
comunicações, as previsões meteorológicas 
e a informação geográfica. A formulação e 
a execução de políticas a nível europeu, 
nacional e regional dependem cada vez 
mais de informações derivadas do espaço.
O setor espacial a nível mundial 
encontra-se em rápido crescimento e 
expansão para novas regiões (por exemplo,
África, China e América do Sul). A 
indústria europeia é atualmente um 
importante exportador de satélites de 
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para fins comerciais e científicos. A 
concorrência crescente a nível mundial está 
a pôr em risco a posição da Europa neste 
domínio. Em consequência, a Europa tem 
interesse em assegurar que a sua indústria 
continue a prosperar neste mercado 
ferozmente competitivo. Além disso, os 
dados obtidos por satélites científicos 
europeus têm estado na origem de algumas 
das descobertas mais importantes das 
últimas décadas no domínio das ciências da 
Terra e da astronomia. Com esta 
capacidade única, o setor espacial europeu 
tem um papel crítico a desempenhar para 
enfrentar os desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020.

primeira classe para fins comerciais e 
científicos. A concorrência crescente a 
nível mundial está a pôr em risco a posição 
da Europa neste domínio. Em 
consequência, a Europa tem interesse em 
assegurar que a sua indústria continue a 
prosperar neste mercado ferozmente 
competitivo. Além disso, os dados obtidos 
por satélites científicos europeus têm 
estado na origem de algumas das 
descobertas mais importantes das últimas 
décadas no domínio das ciências da Terra e 
da astronomia. Com esta capacidade única, 
o setor espacial europeu tem um papel 
crítico a desempenhar para enfrentar os 
desafios identificados na Estratégia Europa 
2020.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização e que, 
no processo de abertura aos mercados 
estrangeiros, apliquem políticas que 
promovam a responsabilidade social das 
empresas, sobretudo se operarem em 
países em desenvolvimento. O apoio será 
prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
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de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 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. Para 
fazer face a estes desafios societais e 
permitir aos investigadores da Europa e 
do resto do mundo contribuírem o mais 
ativa e eficazmente possível, é 
indispensável prever modelos inovadores 
de financiamento e de difusão da 
investigação, como os prémios à inovação.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa. Deve-
se também estar preparado para epidemias 
emergentes e para a ameaça do aumento da 
resistência a agentes antimicrobianos.

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose, malária e doenças 
negligenciadas) representam 41% dos 1,5 
mil milhões de anos de vida ajustados pela 
incapacidade a nível mundial, 8% destes na 
Europa. Deve-se também estar preparado 
para epidemias emergentes e reemergentes
e para a ameaça do aumento da resistência 
a agentes antimicrobianos. Neste contexto, 
é necessário centrar a atenção no domínio 
específico das zoonoses, em concertação 
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com outras atividades apoiadas que 
incidam na saúde animal.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado, a 
nível global, o acesso a sistemas de saúde 
eficientes e competentes, de molde a 
assegurar a melhor saúde possível para 
todos os europeus.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 37
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 38

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem o desenvolvimento de coortes a 
longo prazo e a realização de ensaios 
clínicos, a utilização clínica de ciências «-
ómicas» ou o desenvolvimento das ICT e 
suas aplicações nas práticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente a saúde em linha. A 

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem a cooperação internacional entre 
investigadores, a fim de adquirir a massa 
crítica e os conhecimentos especializados 
necessários, o desenvolvimento de cortes a 
longo prazo e a realização de ensaios 
clínicos, a utilização clínica de ciências «-
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abordagem integrada é a melhor forma de 
contemplar os requisitos de populações 
específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

ómicas» ou o desenvolvimento das ICT e 
suas aplicações nas práticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente a saúde em linha. A 
abordagem integrada é a melhor forma de 
contemplar os requisitos de populações 
específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no diagnóstico, na 
prevenção e no tratamento de doenças não 
transmissíveis, raras, relacionadas com a 
pobreza e negligenciadas e na 
disponibilização de soluções para uma vida 
autónoma e assistida.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Anexo II – Parte III – ponto 1.2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As doenças relacionadas com a pobreza e 
negligenciadas são uma preocupação 
mundial e as lacunas de investigação 
devem ser colmatadas baseando a 
inovação nas necessidades dos doentes. O 
aumento da prevalência das doenças 
infecciosas emergentes e reemergentes na 
região europeia – frequentemente devido 
às alterações climáticas e à circulação 
mundial das pessoas – e o problema 
crescente da resistência a agentes 
antimicrobianos demonstram, ainda mais, 
a necessidade de uma abordagem 
completa e coordenada a nível 
internacional e de um financiamento 
acrescido para a I&D em relação a estas 
doenças, que todos os anos matam 
milhões de pessoas em todo o mundo.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Com vista a maximizar o impacto das 
ações a nível da União, será prestado apoio 
a toda a gama de atividades de investigação 
e inovação. Desde a investigação 
fundamental, passando pela translação dos 
conhecimentos e grandes ensaios e ações 
de demonstração que mobilizam 
investimentos privados, até contratos 
públicos e pré-comerciais para novos 
produtos, serviços e soluções moduláveis, 
que sejam quando necessário 
interoperáveis e apoiados por normas 
definidas e/ou orientações comuns. Este 
esforço europeu coordenado contribuirá 
para o desenvolvimento do EEI. Terá 
igualmente ligações, se e quando 
necessário, com atividades desenvolvidas 
no contexto do Programa de Saúde para o 
Crescimento e da Parceria Europeia de 
Inovação sobre Envelhecimento Ativo e 
Saudável.

Com vista a maximizar o impacto das 
ações a nível da União e criar benefícios a 
longo prazo para os seus objetivos, será 
prestado apoio a toda a gama de atividades 
de investigação e inovação. Desde a 
investigação fundamental, passando pela 
translação dos conhecimentos e grandes 
ensaios e ações de demonstração que 
mobilizam investimentos privados, até 
contratos públicos e pré-comerciais para 
novos produtos, serviços e soluções 
moduláveis, que sejam quando necessário 
interoperáveis e apoiados por normas 
definidas e/ou orientações comuns. Este 
esforço europeu coordenado contribuirá 
para o desenvolvimento do EEI. 
Complementará e criará também 
sinergias, se e quando necessário, com 
atividades desenvolvidas no contexto do 
Programa de Saúde para o Crescimento, da 
Parceria Europeia de Inovação sobre 
Envelhecimento Ativo e Saudável, das 
conclusões do Conselho sobre o papel da 
UE na saúde mundial e dos programas 
externos e dos compromissos 
internacionais da União no domínio da 
saúde mundial.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 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 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima e a pobreza), 
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 
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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 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
e preparação; desenvolvimento de novas e
melhores vacinas preventivas, terapias e 
tratamentos; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; desenvolvimento de tratamentos 
adaptados e tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis, incluindo os aspetos 
psicossociais; melhoria dos procedimentos 
regulamentares e apoio das atividades 
relacionadas com o acesso; melhor 
recolha e utilização de dados relativos à 
saúde; normalização das técnicas de 
análise de dados; envelhecimento ativo e 
saudável, 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 em matéria de saúde
mediante processos decisórios baseados em 
dados factuais e difusão das melhores 
práticas e tecnologias e abordagens 
inovadoras, nomeadamente em matéria de 
financiamento da investigação e de 
difusão dos seus resultados tendo em vista 
uma partilha de conhecimentos que 
facilite e acelere a inovação nestes 
domínios. Todas estas atividades devem 
ter devidamente em conta a análise de 
género e de sexo.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1,3 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de responder aos desafios futuros 
que o sistema europeu de cuidados de 
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saúde enfrentará e assegurar a realização 
dos objetivos mencionados, a União deve 
afetar um financiamento adequado às 
atividades de investigação e inovação 
neste âmbito.  

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados.
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
2030. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
pluralidade de abordagens.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Diretiva-Quadro Água, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
Estratégia Temática de Proteção do Solo, a 
Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação
“Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade”, a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Diretiva-Quadro Água, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
Estratégia Temática de Proteção do Solo, a 
Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, os compromissos 
internacionais em matéria de segurança 
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bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração da investigação e da
inovação no domínio da bioeconomia em 
políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

alimentar global, a biodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável, as estratégias 
de fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração do ciclo completo desde 
a investigação fundamental até à inovação 
no domínio da bioeconomia em políticas 
conexas da União permitirá melhorar 
significativamente o seu valor
acrescentado, exercer efeitos de alavanca, 
aumentar a relevância societal, 
proporcionar produtos alimentares 
saudáveis e contribuir para o 
desenvolvimento da gestão sustentável dos 
solos, mares e oceanos e dos mercados da 
bioeconomia.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.3 – alíinea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo é garantir uma quantidade 
suficiente a nível mundial de alimentos 
para consumo humano e animal, de 
biomassa e de outras matérias-primas, 
salvaguardando simultaneamente os 
recursos naturais, dentro e fora da União 
Europeia, e reforçando os serviços 
ecossistémicos, incluindo a luta contra as 
alterações climáticas e a sua atenuação e 
contra a apropriação de terras nos países 
em desenvolvimento. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis a nível 
global, que sejam eficientes na utilização 
de recursos (nomeadamente 
hipocarbónicos) e resilientes e, ao mesmo 
tempo, no desenvolvimento de serviços, 
conceitos e políticas para assegurar a 
prosperidade da vida rural. É dada especial 
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atenção à saúde e gestão do gado, 
incluindo vacinas e tratamentos de 
doenças, designadamente as doenças 
tropicais.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3.2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Na cena internacional, a ação desenvolvida 
a nível da União proporciona uma «massa 
crítica» que visa atrair o interesse de outros 
líderes tecnológicos e promover parcerias 
internacionais com vista a atingir os 
objetivos da União. Facilitará a interação 
dos parceiros internacionais com a União 
no sentido de prosseguir uma ação comum 
nos casos em que haja interesse e benefício 
mútuos.

Na cena internacional, a ação desenvolvida 
a nível da União proporciona uma «massa 
crítica» que visa atrair o interesse de outros 
líderes tecnológicos e promover parcerias 
internacionais com vista a atingir os 
objetivos da União. Facilitará a interação 
dos parceiros internacionais com a União 
no sentido de prosseguir uma ação comum 
nos casos em que haja interesse e benefício 
mútuos. Neste contexto, deve ser prestada 
uma atenção especial a iniciativas e 
compromissos internacionais da União 
em matéria de acesso à energia, de 
adaptação às alterações climáticas e de 
atenuação dos efeitos destas.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 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 

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 
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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.

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 aberta e
estratégica da cooperação com países 
terceiros, com ações específicas de 
promoção e apoio à cooperação 
internacional. 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.

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação que envolvam países terceiros.
Será prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover uma cooperação coerente e 
eficaz com os países terceiros.

(d) Promover uma cooperação coerente e 
eficaz com os países terceiros, 
inclusivamente em termos de acesso aos 
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resultados da investigação e à 
informação.
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