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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Horizonte 2020, como referido na Comunicação da Comissão que acompanha o programa, 
tem por finalidade a execução dos objetivos das iniciativas emblemáticas da União da 
Inovação, centrando-se nos atuais desafios societais e reforçando a ligação ascendente e 
descendente entre investigação e comercialização. Pretende-se também uma maior 
simplificação e o aumento da participação das PME. Muitos dos desafios societais estão 
relacionados com as atividades da Comissão ENVI, como é o caso do clima, da eficiência 
energética, das energias e transportes limpos, a saúde e a segurança alimentar. O relator 
acolhe favoravelmente a propostas da Comissão, mas pretende reforçar alguns dos aspetos 
abordados.

No parecer em apreço, o relator considerou que uma abordagem holística constituía a melhor 
forma de reforçar as prioridades da Comissão ENVI. Este primeiro relatório deve igualmente 
ser encarado como o início do debate sobre este programa complexo, que se reveste de uma 
importância crucial no que respeita ao aumento do crescimento económico sustentável e 
ecológico na União Europeia, promovendo, em simultâneo, uma sociedade saudável. 
O parecer centra-se essencialmente nos desafios societais e propõe o reforço de alguns aspetos 
relacionados com a saúde, a segurança alimentar, o clima e o ambiente.

Saúde 
Dado o seu elevado valor acrescentado para os tratamentos inovadores, por exemplo no 
domínio da medicina regenerativa, a investigação sobre células estaminais, através da 
exploração de alternativas existentes em relação às células estaminais embrionárias, deve 
continuar a ser apoiada, embora reconhecendo as questões éticas que levanta. Deve também 
ser dada uma atenção especial à investigação e inovação no tratamento de doenças. O apoio 
do setor público em matéria de I&D relacionado com infeções e doenças raras deve aumentar 
e deve promover-se a partilha de conhecimentos. As necessidades dos doentes devem 
estimular a inovação na saúde e o financiamento da I&D. Além disso, a I&D e a inovação em 
saúde ambiental devem ser financiados de forma adequada. 

Segurança alimentar
Propõe-se que os desafios societais relacionados com a segurança alimentar sejam alargados, 
abrindo-se a todos os aspetos da segurança dos alimentos.  

Clima e Ambiente 
O equilíbrio entre os aspetos económicos, sociais e ambientais da investigação e inovação 
deve ser controlado de forma regular e eficaz. Deve reforçar-se o apoio à energia renovável. O 
aumento da eficiência da energia renovável pode torná-la mais interessante do ponto de vista 
económico, combatendo, em simultâneo as alterações climáticas, diminuindo a dependência 
dos combustíveis fósseis e promovendo uma economia hipocarbónica.  

O Horizonte 2020 é um programa-chave que pode auxiliar a UE a diminuir as emissões de 
gases nocivos e de partículas em prol do ambiente e da saúde, sem quaisquer encargos para as 
indústrias ou para Estados-Membros. 

Aspetos horizontais 
É necessário estabelecer uma maior relação entre as iniciativas emblemáticas "União da 
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Inovação" e "Uma Europa eficiente em termos de recursos", por um lado, e o 
programa-quadro Horizonte 2020, por outro, e, por conseguinte, este aspeto é incorporado no 
parecer. A complementaridade entre o programa-quadro Horizonte 2020 e outros 
financiamentos nacionais e da UE deve ser controlada de forma rigorosa, a fim de assegurar o 
máximo benefício dos projetos de I&D e inovação na UE. Além disso, propõe-se também um 
maior aumento da participação das PME, que pode constituir um incentivo para um 
crescimento económico mais ecológico e sustentável. O relatório aborda igualmente um 
aspeto importante relacionado com os indicadores de desempenho, que permitem controlar a 
execução dos objetivos do Horizonte 2020. 
Outras propostas de alteração que visem a divisão dos orçamentos para a investigação, os 
objetivos na cadeia de inovação e a simplificação serão abordadas futuramente, após o 
próximo debate na Comissão ENVI sobre o programa-quadro Horizonte 2020.
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ALTERAÇÕES
A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 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 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 sustentável, competitiva e 
resistente, 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.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») incide em três 
objetivos: gerar excelência em ciência
com vista a reforçar a excelência científica 
de craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial para apoio às empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas 
(PME), gerar inovação e enfrentar os 

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») incide em três 
objetivos: aumentar o nível de excelência 
científica na Europa com vista a reforçar a 
posição da União como plataforma
científica de craveira mundial da União, 
promover a liderança industrial para apoio 
às empresas, incluindo as pequenas e 
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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.

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.

Alteração 3

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 
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-

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer a 
investigação e inovação responsáveis
através de uma participação ativa dos 
agentes societais (investigadores, cidadãos 
e sociedade civil, responsáveis pelas 
políticas e indústria) no processo de 
investigação e inovação, nomeadamente 
garantindo a inclusão da dimensão do 
género; promovendo a educação científica, 
garantindo o respeito pela legislação ética 
e promovendo a emergência de uma 
adesão mundial às normas éticas mais 
elevadas; aumentando a acessibilidade e 
reutilização dos resultados da 
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Quadro Horizonte 2020. investigação financiada pelo setor 
público, em particular publicações e 
dados científicos; facilitando o acesso aos 
conhecimentos científicos, desenvolvendo 
um quadro de governação que responda
às preocupações e expectativas dos 
cidadãos e da sociedade civil e facilite a 
sua participação em atividades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A acessibilidade das ações de 
informação e comunicação relacionadas 
com o Programa-Quadro Horizonte 2020, 
designadamente a comunicação relativa 
aos projetos apoiados e aos resultados, 
requer a disponibilização de formatos 
acessíveis a todos. Os formatos acessíveis 
incluem, de forma não exaustiva, 
carateres grandes, alfabeto Braille, textos 
de fácil compreensão, formatos áudio, 
vídeo e eletrónico.

Alteração 5

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 

(21) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e progressos da ciência e 
tecnologia, da indústria, das políticas, da 
sociedade e do ambiente. Como tal, as 
agendas devem ser definidas em 
cooperação com as partes interessadas de 
todos os setores em causa, devendo prever-
se uma flexibilidade suficiente para novos 
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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.

desenvolvimentos, ainda que o Programa-
Quadro Horizonte 2020 deva reconhecer 
a necessidade de liderança das 
instituições europeias para assegurar a 
competitividade global, particularmente 
no domínio da biotecnologia. 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 6

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, 
designadamente nas áreas industrial e 
biomédica, 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.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve igualmente contribuir para 
persuadir os investigadores europeus a 
permanecerem na Europa, atrair 
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investigadores de todo o mundo para a 
Europa e aumentar a atratividade desta 
para os melhores investigadores. Por 
conseguinte, deve considerar-se o 
estabelecimento de um regime fiscal 
atrativo e coordenado para os 
investigadores a nível europeu.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As atividades desenvolvidas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 devem ter como objetivo a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres no 
domínio da investigação e da inovação, 
abordando nomeadamente as causas 
subjacentes ao desequilíbrio entre 
géneros, explorando todo o potencial dos 
investigadores de ambos os sexos e a 
integração da dimensão do género no 
conteúdo dos projetos, a fim de melhorar 
a qualidade da investigação e estimular a 
inovação. As atividades devem também 
visar a aplicação dos princípios relativos à 
igualdade entre homens e mulheres, 
conforme estabelecido nos artigos 2.º e 3.º 
do Tratado da União Europeia e no artigo 
8.º do TFUE.

(23) As atividades de investigação 
financiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar o acervo 
comunitário da UE no que toca à 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve prestar especial 
atenção à excelência científica e à 
qualificação profissional do pessoal afeto 
aos domínios da ciência e da investigação, 
de ambos os sexos, que estejam envolvidos 
na investigação e inovação. Com vista a 
assegurar a utilização eficaz do 
financiamento da UE, o principal 
elemento distintivo para o financiamento 
da investigação na UE deve ser a 
excelência dos projetos científicos e a 
qualificação profissional do pessoal afeto 
à investigação.

Alteração 9

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 

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
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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.

tidos em conta os pareceres 
fundamentados e regularmente 
atualizados do Grupo Europeu de Ética 
para as Ciências e as Novas Tecnologias 
(GEE), o que implica a existência prévia 
de um método de seleção transparente, 
assente na independência e competência 
científica dos membros do GEE. As 
atividades de investigação devem também 
ter em conta o artigo 13.º do TFUE e 
reduzir a utilização de animais na 
investigação e experimentação, com o 
objetivo último de substituição da 
utilização de animais, designadamente 
mediante o desenvolvimento, integração e 
utilização estratégicos de tecnologias e 
instrumentos inovadores e não animais. 
Todas as atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

Justificação

O objetivo político da redução e, em última análise, da substituição da utilização animal deve 
estar ligado à abordagem prática que será necessária para concretizar este objetivo.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos
que impliquem a utilização de células 

(25) As terapias com células estaminais 
demonstraram o seu grande valor 
acrescentado ao levarem a grandes 
progressos no tratamento das doenças. 
Por conseguinte, a União deve continuar 
a apoiar a investigação neste domínio. A 
Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
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estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 
qualquer atividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
atividade que seja nele proibida.

quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Os
projetos que impliquem a utilização de 
células estaminais embrionárias humanas 
podem ser financiados logo que obtenham 
as devidas aprovações dos 
Estados-Membros em causa. Sempre que 
a legislação nacional o permita, a criação 
e manutenção de bancos públicos de 
células estaminais embrionárias deve ser 
considerada. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A Comissão deve apoiar 
ativamente a investigação que tenha como 
objetivo desenvolver alternativas às 
células estaminais embrionárias. A 
recente descoberta de células estaminais 
pluripotentes induzidas (IPS) abriu uma 
nova via de investigação para além das 
existentes há vários anos sobre as células 
estaminais adultas e as células estaminais 
embrionárias, criando novas esperanças 
para os pacientes que aguardam 
tratamento. Não obstante, a Comissão 
também deve ter em consideração o 
interesse da comunidade científica em 
todos os tipos de investigação sobre 
células estaminais embrionárias, pelo que 
não deve favorecer nenhuma em 
particular, tendo simultaneamente em 
conta os problemas éticos suscitados por 
cada categoria de células estaminais. 



PE487.915v02-00 12/107 AD\913296PT.doc

PT

Alteração 12

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 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. Além disso, deve-se assegurar 
a complementaridade entre o Programa-
Quadro Horizonte 2020 e os programas 
financiados a nível nacional. Essa 
complementaridade deve ser tida em conta 
pelo Tribunal de Contas Europeu quando 
avaliar a execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) As PME constituem uma fonte 
essencial de inovação, de crescimento e de 
criação de emprego na Europa. Por 
conseguinte, é necessária uma forte 
participação das PME no Programa-
Quadro Horizonte 2020, conforme definido 
na Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão de 6 de maio de 2003. Tal deve 



AD\913296PT.doc 13/107 PE487.915v02-00

PT

dos objetivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act).

contribuir para a realização dos objetivos 
da Lei das Pequenas Empresas (Small 
Business Act).

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A fim de maximizar o impacto do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, deve 
ser dada especial atenção às abordagens 
multidisciplinares, interdisciplinares e 
transdisciplinares como elementos 
necessários para grandes progressos 
científicos. As descobertas científicas 
ocorrem frequentemente nas fronteiras ou 
pontos de intersecção das disciplinas e do 
conhecimento. Além disso, a 
complexidade dos problemas e dos 
desafios que a Europa enfrenta requer 
soluções que só podem ser conseguidas se 
as várias disciplinas e os diferentes 
agentes societais trabalharem em 
conjunto.

Justificação

A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são cruciais para 
os avanços na ciência e na inovação. Muitas vezes, a complexidade dos problemas atuais não 
pode ser abordada somente por uma disciplina científica ou pelos investigadores. 
Consequentemente, é necessário haver, com regularidade, objetivos comuns ou estruturas 
cognitivas comuns entre as disciplinas e os agentes societais para se poderem encontrar e 
desenvolver as melhores soluções. Por esta razão, o Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
não só prever como também promover a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 30
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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 e contribuindo para o 
cumprimento de compromissos 
internacionais assumidos pela União, como 
a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio e das metas 
traçadas na conferência RIO+20.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A participação de equipas de 
investigadores em diferentes projetos deve 
ser encarada como um reforço de 
qualidade e uma oportunidade para a 
cooperação internacional.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A necessidade de uma nova (32) A necessidade de uma nova 
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abordagem em matéria de controlo e
gestão dos riscos no que diz respeito ao
financiamento da investigação da União foi 
reconhecida pelo Conselho Europeu de 4 
de fevereiro de 2011, que apelou para um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu, na sua Resolução de 
11 de novembro de 2010 sobre a 
simplificação da execução dos 
programas-quadro de investigação, apelou 
a uma evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e 
declarou que a gestão do financiamento da 
investigação europeia deve assentar mais 
na confiança e na tolerância ao risco para 
com os participantes. O relatório de 
avaliação intercalar relativo ao Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação (2007-
2013) conclui que é necessária uma 
abordagem mais radical para a realização 
de um salto quântico em matéria de 
simplificação e que o equilíbrio entre 
risco e confiança tem de ser restabelecido.

abordagem para desenvolver uma 
estratégia de gestão dos riscos baseada em 
dados concretos como parte da estratégia 
de financiamento da investigação da União 
foi reconhecida pelo Conselho Europeu de 
4 de fevereiro de 2011. Nessa altura, o 
Conselho apelou para um novo equilíbrio 
entre confiança e controlo e entre a 
assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu, na sua Resolução de 
11 de novembro de 2010 sobre a 
simplificação da execução dos 
programas-quadro de investigação, apelou 
a uma evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e 
declarou que a gestão do financiamento da 
investigação europeia deve assentar mais 
na confiança e na tolerância ao risco para 
com os investigadores. O relatório de 
avaliação intercalar relativo ao Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação (2007-
2013) conclui que é necessária uma 
abordagem mais radical para a realização 
de um salto quântico no sentido de 
procedimentos simplificados que 
demonstrem a confiança da União nos 
investigadores e os incite a assumir os 
riscos necessários para acelerar o 
progresso da ciência e da tecnologia.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Uma gestão eficaz do desempenho, 
incluindo a avaliação e o 
acompanhamento, exige o 
desenvolvimento de indicadores de 
desempenho específicos que possam ser 
aferidos ao longo do tempo, que sejam 
realistas e reflitam a lógica da intervenção 
e que sejam relevantes para a respetiva 
hierarquia de objetivos e atividades. 

(35) Uma gestão eficaz do desempenho, 
incluindo a avaliação e o 
acompanhamento, exige o 
desenvolvimento de indicadores europeus 
comuns de desempenho específicos que 
possam ser aferidos ao longo do tempo, 
que sejam realistas e reflitam a lógica da 
intervenção e que sejam relevantes para a 
respetiva hierarquia de objetivos e 
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Devem ser criados mecanismos de 
coordenação adequados entre a execução e 
o acompanhamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e o acompanhamento dos 
progressos, realizações e funcionamento do 
Espaço Europeu da Investigação.

atividades. Devem ser criados mecanismos 
de coordenação adequados entre a 
execução e o acompanhamento do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e o 
acompanhamento dos progressos, 
realizações e funcionamento do Espaço 
Europeu da Investigação.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) «Infraestruturas de investigação», 
as instalações, recursos, sistemas e 
serviços organizacionais utilizados pelas 
comunidades de investigadores a fim de 
investigar e inovar nas respetivas áreas. 
Quando adequado, podem ser utilizadas 
para outros fins que não a investigação, 
por exemplo para o ensino ou serviços 
públicos. Incluem: importantes 
equipamentos científicos (ou conjuntos de 
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instrumentos); recursos baseados no 
conhecimento, como coleções, arquivos 
ou dados científicos; infraestruturas 
eletrónicas, como sistemas de dados, de 
computação e de software, redes de 
comunicação e sistemas para promover a 
abertura e a confiança digital; quaisquer 
outras infraestruturas de natureza única 
essenciais para alcançar a excelência na 
investigação e inovação.

Justificação

De modo a conseguir uma definição comum no que diz respeito ao conceito de infraestrutura, 
é necessário incluir num documento legislativo o conceito já utilizado que amplia a 
interpretação tradicional, relacionada com edifícios e investimentos físicos.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) «Transferência transeuropeia de 
tecnologias», a transferência de 
resultados científicos e de tecnologia entre 
organismos públicos e privados 
localizados em diferentes 
Estados-Membros da UE.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) «Especialização inteligente», o 
conceito para o desenvolvimento da 
política de I&D e inovação da União 
Europeia. O objetivo da especialização 
inteligente é a promoção de uma 
utilização eficiente e eficaz do 
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investimento público, recorrendo às 
sinergias estabelecidas entre países e 
regiões e ao reforço da respetiva 
capacidade de inovação. A estratégia da 
especialização inteligente assenta num 
programa estratégico plurianual, cujo 
objetivo passa pela criação de um sistema 
funcional, a nível nacional ou regional, 
no domínio da investigação e inovação.

Justificação

A especialização inteligente constitui a tarefa que deve ser realizada pelas regiões para 
identificarem as suas próprias capacidades e conceberem os respetivos programas 
estratégicos regionais futuros. É um requisito de base que permite a transferência de fundos 
dos Fundos Estruturais para a Inovação e para o Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 23

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 e das suas iniciativas 
emblemáticas "União da Inovação" e 
"Uma Europa eficiente em termos de 
recursos", 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 
transferência dos resultados da 
investigação para todos os níveis do 
ensino, o apoio ao crescimento das PME, 
a criação de novas oportunidades de 
emprego, melhores cuidados e resultados 
no domínio da saúde, o fomento da 
inovação gerada pela investigação e a 
garantia da sustentabilidade, 
desenvolvimento e resiliência no plano 
económico, inclusão social e 
competitividade industrial da Europa a 
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longo prazo graças a uma liderança 
eficiente do ponto de vista energético e da 
utilização dos recursos e com baixas 
emissões de carbono. A transferência 
transeuropeia de tecnologias deve 
constituir o principal instrumento para 
alcançar estes objetivos.

Justificação

A educação é uma das áreas emblemáticas da Estratégia Europa 2020. É uma ferramenta 
essencial para a solidez da Europa. Como tal, devem ser incluídas transferências da ciência 
para os programas educativos.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para o crescimento económico
através da criação de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e com 
reduzidas emissões de carbono, baseada 
no conhecimento, na sustentabilidade e na 
inovação em toda a União ao exercer um 
efeito de alavanca para a mobilização de 
um financiamento adicional suficiente para 
a investigação, desenvolvimento e 
inovação. Deve, deste modo, apoiar a 
execução da Estratégia Europa 2020, das 
suas iniciativas emblemáticas "União da 
Inovação" e "Uma Europa eficiente em 
termos de recursos" 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.

Alteração 25



PE487.915v02-00 20/107 AD\913296PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O presente regulamento não deve 
financiar o desenvolvimento de 
organismos geneticamente modificados 
para libertação deliberada no ambiente, 
nos géneros alimentícios ou nos alimentos 
para animais, nem as atividades e 
infraestruturas de investigação conexas.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Ciência e tecnologia do 
conhecimento. Ciências da vida, saúde, 
Terra, ambiente, recursos naturais e 
segurança alimentar.

Justificação

Diferença entre tecnologias, engenharia, investigação das necessidades humanas e sociais.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Sociedade, Economia e 
Humanidades. Desafios demográficos, 
ensino, questões territoriais, governação, 
cultura, conteúdos digitais, humanidades, 
herança cultural e áreas de conhecimento 
intangíveis.

Justificação

É necessário tomar em consideração a importância das áreas de conhecimento intangíveis 
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enquanto adaptação às alterações globais.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é de 
87 740 milhões de euros, dos quais um 
máximo de 86 198 milhões de euros será 
atribuído a atividades ao abrigo do título 
XIX do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE).

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é de 
XXX milhões de euros, dos quais um 
máximo de 98,2 % será atribuído a 
atividades ao abrigo do título XIX do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE).

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

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

(a) Excelência científica, 27 818 milhões 
de euros;

(a) Excelência científica, 29 %;

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

(b) Liderança industrial, 25,2 %;

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

(c) Desafios societais, 40,3 %.

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

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2,5 % do orçamento 
total.

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

O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3 % do orçamento 
total, conforme estabelecido no anexo II.
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o Funcionamento da União Europeia. É 
atribuída uma segunda dotação de 1 652 
milhões de euros, sujeita a análise 
conforme previsto no artigo 26.º, n.º 1. O 
montante suplementar deve ser 
disponibilizado numa base pro rata, 
conforme indicado no anexo II, a partir 
do montante afetado ao objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» no âmbito da prioridade 
«Liderança Industrial» estabelecido no 
n.º 2, alínea b), e do montante afetado à 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecido no n.º 2, alínea c).

Este financiamento em duas dotações 
plurianuais abrange:
(a) Na primeira dotação, a evolução em 
curso das atuais Comunidades do 
Conhecimento e Inovação (a seguir 
designadas KIC) e do capital de arranque 
para o lançamento da segunda vaga de 
três novas KIC;
(b) Na segunda dotação, a evolução em 
curso das KIC já lançadas e capital de 
arranque para o lançamento da terceira 
vaga de três novas KIC.
A segunda dotação é disponibilizada na 
sequência da análise prevista no artigo 
26.º, n.º 1, tendo especialmente em conta:
(a) O calendário acordado para a terceira 
vaga de KIC;
(b) As necessidades financeiras 
programadas das KIC existentes de 
acordo com o seu desenvolvimento 
específico;
(c) A contribuição do Instituto Europeu 
de Inovação e Tecnologia e das respetivas 
KIC para os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 29
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Tenham ligações económicas e 
geográficas estreitas com a União;

(iii) Tenham ligações políticas, económicas 
e geográficas estreitas com a União;

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) Tenham um sistema jurídico 
baseado em princípios democráticos e 
uma administração pública eficiente;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020, são tidos em conta 
os contributos e aconselhamento prestados, 
quando adequado, por meio de grupos 
consultivos independentes de alto nível 
instituídos pela Comissão, estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas, consultas públicas 
com objetivos específicos  e processos 
transparentes e interativos que garantam 
que seja apoiada uma investigação e 
inovação responsáveis.

1. Para fins de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020, são tidos em conta 
os contributos e aconselhamento prestados, 
quando adequado, por meio de grupos 
consultivos independentes de alto nível 
instituídos pela Comissão, plataformas da 
sociedade civil sem fins lucrativos, 
estruturas de diálogo criadas no âmbito de 
acordos internacionais de ciência e 
tecnologia, representantes da indústria 
(especialmente no caso das IIE), 
atividades prospetivas, consultas públicas 
com objetivos específicos (por exemplo, a 
organizações de pacientes no que diz 
respeito à investigação na área da saúde), 
consultas ativas a organizações de pessoas 
com deficiência e processos transparentes 
e interativos que garantam que seja apoiada 
uma investigação e inovação responsáveis.
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Justificação

No sentido de produzir investigação útil e significativa para a sociedade, é fundamental que 
as pessoas com deficiência e as organizações que as representam estejam totalmente 
incluídas no processo de tomada de decisão do Programa-Quadro Horizonte 2020. É algo 
crucial se quisermos que a investigação europeia produza resultados em consonância com as 
necessidades da sociedade e dos cidadãos, em especial das pessoas com deficiência. 
Atualmente, não há qualquer referência ao envolvimento das pessoas com deficiência e 
respetivas organizações representativas na investigação ao abrigo do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, pelo que a proposta deve ser alterada como sugerido.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para garantir a pertinência societal 
das necessidades e prioridades de 
investigação definidas de acordo com os 
desafios societais, a Comissão deve criar 
plataformas de diálogo entre 
representantes da sociedade civil e 
investigadores.

Alteração 33

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 
sociais e às ciências humanas, à promoção 

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 
sociais e às ciências humanas, a uma 
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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.

abordagem sistémica das questões 
espaciais, urbanas e territoriais, às 
alterações climáticas, à saúde dos mares e 
dos oceanos e ao desenvolvimento 
sustentável, à promoção do funcionamento 
e da realização do Espaço Europeu da 
Investigação, ao desenvolvimento da 
investigação sobre os sistemas jurídicos 
europeus, à cooperação e inovação 
eticamente responsáveis com países 
terceiros, ao respeito da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres 
na investigação, a uma governação mais 
inclusiva da investigação, ao reforço da 
atratividade da profissão de investigador 
para ambos os sexos e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores.

Justificação

O território enquanto dimensão espacial (utilização da terra, região e cidades) está 
completamente ausente do programa. Trata-se de um elemento essencial e central dos 
desafios societais e deve ser integrado em todas as ações.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para assegurar que as preocupações 
transversais são devidamente tidas em 
conta na aplicação do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a Comissão deve efetuar 
uma análise e avaliação não só 
económicas, mas também societais, éticas 
e de sustentabilidade dos programas de 
investigação específicos, como parte do 
acompanhamento e avaliação regulares 
do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 35
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

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 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, assim como transferências de 
resultados científicos para todos os níveis 
do ensino e da formação.

Justificação

Se a Europa pretende uma educação e formação competitivas, será necessário transferir os 
resultados da investigação para os programas.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Investigação e inovação responsáveis

No sentido de garantir uma relação 
harmoniosa e eficiente entre a ciência e a 
sociedade, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve promover ativamente a 
investigação e a inovação responsáveis. 
Isto significa promover um quadro 
governativo que incentive os agentes 
societais a trabalharem em conjunto 
durante todo o processo de investigação e 
inovação de modo a alinhá-lo melhor, 
assim como os seus resultados e impactos, 
com as expectativas, necessidades e 
valores da sociedade. Este quadro 
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governativo engloba em particular:
(a) Assegurar um compromisso público 
efetivo no sentido de melhorar a 
investigação e a inovação, principalmente 
a investigação participativa onde os 
agentes societais coproduzem 
conhecimentos para responder às 
necessidades da sociedade;
(b) Incluir a dimensão do género referida 
no artigo 15.º;
(c) Facultar o acesso em linha gratuito e 
a reutilização da informação, como 
referido no artigo 15.º-B;
(d) Dotar, através da educação, os futuros 
investigadores e outros agentes societais, 
dos conhecimentos e ferramentas 
necessários para uma plena participação 
e responsabilização no processo de 
investigação e inovação;
(e) Garantir o cumprimento dos princípios 
éticos referidos no artigo 16.º, n.º 1.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Igualdade de géneros Igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres na investigação

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
respeitar a excelência científica e a 
qualificação profissional dos profissionais 
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conteúdo da investigação e inovação. da investigação aquando da promoção da 
igualdade de oportunidades para homens 
e mulheres no conteúdo da investigação e 
inovação.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Igualdade dos Investigadores

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
contribuir para tornar mais atrativa a 
carreira dos investigadores em toda a 
Europa. Neste contexto, deve ser aplicado 
de uma forma que promova a criação de 
um mercado único para investigadores, 
nomeadamente através de mecanismos 
adequados que diminuam as disparidades 
de remuneração entre os investigadores.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais, bem 
como a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. As atividades de investigação 
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devem também ter em conta o artigo 13.º 
do TFUE e reduzir a utilização de 
animais na investigação e ensaios, com o 
objetivo de substituir essa prática a título 
definitivo, designadamente através do 
desenvolvimento, integração e utilização 
estratégicos de instrumentos e tecnologias 
inovadores e não animais.

Justificação

No dia 23 de dezembro de 2010, a UE celebrou a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, que entrou em vigor em 22 de janeiro de 2011. Trata-
se do primeiro tratado sobre direitos humanos celebrado pela UE, pelo que todas as políticas 
e atos legislativos da UE devem cumprir esta convenção internacional.

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

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

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação com base no sexo, raça 
ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência e idade, e à necessidade de 
garantir níveis elevados de proteção da 
saúde humana.

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Atividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;

(a) Atividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos 
reprodutivos, terapêuticos ou científicos;
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investigação classificada como 
causadora de sofrimento intenso em 
animais vertebrados.

Justificação

A UE não deve financiar investigações que causem sofrimento intenso em animais 
vertebrados.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investigação que envolva primatas 
capturados em estado selvagem ou 
primatas não humanos F1;

Justificação

A UE não deve financiar investigações que envolvam primatas capturados em estado 
selvagem ou primatas não humanos F1.

 Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 

4. As atividades de investigação destinadas 
a desenvolver e melhorar as terapias 
baseadas em células estaminais humanas 
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proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

devem ser apoiadas. Os fundos para a 
investigação sobre todo o tipo de células 
humanas, incluindo as células estaminais 
embrionárias, podem ser financiados, 
dependendo do conteúdo da proposta 
científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. A 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias apenas pode ser realizada 
em embriões supranumerários, 
concebidos através de uma fecundação in 
vitro e que não sejam necessários para 
fins reprodutivos. Além disso, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
apoiar as atividades de investigação que 
visem desenvolver possíveis alternativas 
às células estaminais embrionárias 
humanas.
Não são financiadas atividades de 
investigação que sejam proibidas em todos 
os Estados-Membros. Não é financiada 
num Estado-Membro qualquer atividade 
que seja nele proibida.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Complementaridade com outros programas 
da União

Complementaridade com outros programas 
nacionais e da União
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento nacionais e 
da União, incluindo fundos de gestão 
partilhada como os Fundos Estruturais e 
de Coesão e o Programa para a 
Competitividade das Empresas e das PME 
(COSME). Neste sentido, a Comissão 
desenvolverá os instrumentos adequados 
para avaliar a complementaridade. O 
Tribunal Europeu de Contas terá em 
conta o princípio da complementaridade 
ao avaliar a execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020 no seu relatório 
anual de quitação.

Justificação

A fim de assegurar a eficácia das despesas da União destinadas à investigação e à inovação, 
e mesmo que as sinergias com outros programas da União sejam bem-vindas e desejáveis, 
deve-se evitar qualquer duplicação, garantindo uma melhor coordenação entre estes 
programas e o Horizonte 2020. Por conseguinte, a Comissão deve assegurar esta 
coordenação durante o processo de execução.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Coordenação estratégica

A Comissão deve assegurar a 
coordenação estratégica das atividades de 
investigação e inovação no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
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criando, se necessário, comités diretivos 
setoriais compostos por investigadores 
prestigiados que aconselhem quanto ao 
processo de estabelecimento de 
prioridades.

Justificação

Importa assegurar a coordenação estratégica, especialmente em áreas como os cuidados de 
saúde onde os ciclos de inovação são muito longos, possivelmente mais longos do que a 
duração do programa atual. A Comissão pode trabalhar com investigadores prestigiados 
para estabelecer as prioridades de financiamento no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 20% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Justificação

As PME são as que têm mais necessidade de financiamento para as suas atividades de 
inovação, pelo que se lhes deve atribuir uma fatia maior do orçamento.

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União;

(a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União, particularmente de natureza 
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transeuropeia;

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As parcerias público-privadas devem 
ser financiadas através de concursos 
abertos e concorrenciais.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Ajuda à criação e reforço das redes 
associativas de investigadores, pacientes e 
intervenientes, de modo a melhorar as 
relações e os intercâmbios entre os 
mesmos, setores em causa, instituições e 
sociedade civil.

Alteração 53

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, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento, e contribuir para os 
compromissos internacionais como a 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio. 
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Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

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 científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado.

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 científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado. Estas ações incluem, 
nomeadamente, o reforço das capacidades 
de investigação dos países em 
desenvolvimento e projetos de cooperação 
centrados nas suas necessidades 
particulares, em áreas como a saúde, 
incluindo a investigação sobre doenças 
negligenciadas, a agricultura, a pesca e o 
ambiente, e executados em condições 
financeiras adaptadas às suas 
capacidades.

Alteração 55

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, 
incluindo investigadores e participantes 
portadores de deficiência;

Alteração 56
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Tendo em vista simplificar o acesso 
à informação e desenvolver um 
instrumento com todas as informações 
exigidas pela comunidade científica, e 
tendo em atenção a necessidade de 
transparência, o Cordis, enquanto 
instrumento digital, deve ser objeto de 
revisão e reforma de maneira mais clara e 
flexível. O novo Cordis deve estar 
concluído antes de junho de 2013.

Justificação

Atualmente, o CORDIS é um dos programas mais complexos e difíceis. Se queremos facilitar 
o acesso da sociedade, dos investigadores e das empresas à informação, importa rever o 
programa e disseminar a informação, facilitando o acesso a todas as propostas e subvenções.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Iniciativas para promover o diálogo e o 
debate com o público sobre matérias 
científicas, tecnológicas e de inovação e 
para tirar partido de meios de comunicação 
social e de outras tecnologias e 
metodologias inovadoras.

(e) Iniciativas para promover o diálogo e o 
debate com o público sobre matérias 
científicas, tecnológicas e de inovação, 
através do envolvimento da comunidade 
académica, e para tirar partido de meios de 
comunicação social e de outras tecnologias 
e metodologias inovadoras, especialmente 
com o intuito de ajudar a sensibilizar a
opinião pública para os benefícios da 
investigação e da inovação como resposta 
aos desafios da sociedade.
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima.

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade, a eficiência na 
utilização dos recursos e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima.

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação e indicadores sobre temas 
transversais como a investigação e a 
inovação responsáveis, bem como a 
sustentabilidade e as alterações climáticas, 
a investigação marinha e marítima, 
incluindo informação sobre o montante das 
despesas relacionadas com o clima.
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Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de criar no futuro um clima na 
União que propicie um verdadeiro 
aumento da prosperidade e da qualidade 
de vida, será necessário supervisionar, de 
forma periódica e eficaz, o equilíbrio 
entre os aspetos económicos, sociais e 
ambientais durante a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Neste 
sentido, a Comissão criará, 
atempadamente, um mecanismo claro e 
transparente para efetuar esta supervisão.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão apresenta um relatório e 
procede à difusão dos resultados desse 
acompanhamento.

2. A Comissão apresenta anualmente um 
relatório e procede à difusão dos resultados 
desse acompanhamento, incluindo ao 
Parlamento e ao Conselho.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A Comissão deve apoiar ativamente 
a investigação que tenha como objetivo 
desenvolver alternativas às células 
estaminais embrionárias. A recente 
descoberta de células estaminais 
pluripotentes induzidas (IPS) abriu uma 
nova via de investigação para além das 
existentes há vários anos sobre as células 
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estaminais adultas e as células estaminais 
embrionárias, criando novas esperanças 
para os pacientes que aguardam 
tratamento. Não obstante, a Comissão 
também deve ter em consideração o 
interesse da comunidade científica em 
todos os tipos de investigação sobre 
células estaminais embrionárias, pelo que 
não deve favorecer nenhuma em 
particular, tendo simultaneamente em 
conta os problemas éticos suscitados por 
cada categoria de células estaminais. 

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(i) Nível de utilização da primeira dotação 
de fundos estabelecida no artigo 6.º, n.º 3, 
diferenciando entre o montante utilizado 
para o desenvolvimento da primeira vaga 
de Comunidades do Conhecimento e 
Inovação e o efeito dos fundos de 
arranque para a segunda fase, bem como 
a capacidade do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para atrair fundos 
dos parceiros nas Comunidades do 
Conhecimento e Inovação e do setor 
privado, conforme previsto no 
Regulamento XX/2012 [Regulamento EIT 
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revisto];
(ii) Calendário acordado para a terceira 
vaga de Comunidades do Conhecimento e 
Inovação e necessidades financeiras 
programadas das comunidades existentes, 
de acordo com o seu desenvolvimento 
específico e
(iii) Contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das 
Comunidades do Conhecimento e 
Inovação para a prioridade «Desafios 
Societais» e o objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Novo instrumento: implementação de um 
programa claro que vise transferir a 
ciência, a investigação e a inovação para 
os programas educativos de todos os 
níveis, bem como adaptar as tecnologias a 
essa aplicação.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II "Liderança Industrial" – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
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comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas.

comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, ecoinovação,
biotecnologias, fabrico e transformação 
avançados e espaço. A tónica será colocada 
nas interações e convergência no interior 
das diferentes tecnologias e entre elas.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III "Desafios Societais" – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 67

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III "Desafios Societais" – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 68

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III "Desafios Societais" – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em relação a cada desafio societal serão 
definidos objetivos e prioridades de 
investigação de uma forma transparente e 
participativa, através do envolvimento 
equilibrado dos intervenientes, incluindo 
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a comunidade científica, os investigadores 
(também de organizações de investigação 
de menores dimensões), o setor público, o 
setor privado e, em particular, as PME, 
organizações da sociedade civil e outros 
intervenientes relevantes; em particular, a 
Comissão irá estabelecer plataformas 
específicas para o diálogo entre os 
cidadãos e as organizações da sociedade 
civil com os atores de investigação sobre 
as prioridades de investigação no âmbito 
dos desafios societais;

Alteração 69

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III "Desafios Societais" – ponto 3

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 desafio. 
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, assim como 
a integração da sociedade civil, 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 desafio. 
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

Alteração 70

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2.1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica, incluindo o 
alargamento da compreensão das doenças 
humanas e dos caminhos da toxicidade e 
da aplicação de ferramentas e tecnologias 
celulares, genómicas e computacionais 
nas estratégias da UE para a investigação 
e avaliação do risco em matéria de saúde,
ao prestar apoio flexível à investigação em 
colaboração interdisciplinar e orientada 
para objetivos a várias escalas e ao adotar 
práticas de investigação inovadoras, a 
finalidade é identificar e aproveitar 
oportunidades de benefícios a longo prazo 
para os cidadãos, a economia e a 
sociedade.

Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ao promover ideias inovadoras, («FET-
Domínio Aberto»), as FET apoiam ciências 
e tecnologias embrionárias que visam 
explorar novas bases para tecnologias 
futuras radicalmente novas, desafiando os 
atuais paradigmas e aventurando-se em 
domínios desconhecidos. Um processo de 
seleção com uma abordagem ascendente 
amplamente aberto a quaisquer ideias de 
investigação permitirá constituir uma 
carteira diversificada de projetos com 
orientação específica. Um aspeto essencial 
será a deteção precoce de novos domínios, 
desenvolvimentos e tendências 
promissores, associada a atração de novos
intervenientes com elevado potencial no 

(a) Ao promover ideias inovadoras, («FET-
Domínio Aberto»), as FET apoiam ciências 
e tecnologias emergentes que visam 
explorar novas bases para tecnologias 
futuras radicalmente novas, desafiando os 
atuais paradigmas, tais como a utilização 
de modelos animais na investigação 
biométrica ou para testar os efeitos 
adversos de produtos químicos na saúde 
humana, e aventurando-se em domínios 
desconhecidos. Um processo de seleção 
com uma abordagem ascendente 
amplamente aberto a quaisquer ideias de 
investigação permitirá constituir uma 
carteira diversificada de projetos com 
orientação específica. Um aspeto essencial 
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domínio da investigação e inovação. será a deteção precoce de novos domínios, 
desenvolvimentos e tendências 
promissores, associada a atração de novos 
intervenientes com elevado potencial no 
domínio da investigação e inovação.

Justificação

A investigação na UE deve apoiar a mudança de paradigma na investigação biomédica e nos 
testes de toxicidade, afastando-se dos testes em animais e abraçando os métodos modernos de 
teste da toxicidade do século XXI. Os progressos ao nível da biologia molecular, 
biotecnologia e de outras áreas estão a abrir caminho para melhorias notáveis no modo 
como os cientistas podem avaliar os riscos para a saúde apresentados por químicos 
potencialmente tóxicos. Estes progressos podem tornar os testes de toxicidade mais rápidos, 
menos dispendiosos e relevantes de forma mais direta para a exposição humana.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte A – ponto 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 envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
diferentes países. A total flexibilidade em 
termos de duração, instituição de 
acolhimento e número de formandos será 
possível de acordo com a rede de 
acolhimento geral acordada e do volume 
financeiro atribuído a um projeto. Tal 
resultará na melhoria das perspetivas de 
carreira dos jovens investigadores a nível 
de pós-graduação, tanto no setor público 
como privado.

Alteração 73
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.3-A. Criação de uma base de dados 
referente aos resultados da investigação e 
inovação
O objetivo é criar e disponibilizar uma 
base de dados com os resultados da 
investigação e inovação. Esta estará 
aberta à colaboração internacional. Os 
grupos e empresas de investigação irão 
adicionar conteúdos a esta base de dados 
a fim de ajudar a promover um mercado 
de inovação e cooperação e a estimular o 
encontro de possíveis parceiros.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico consiste em manter e 
desenvolver uma liderança mundial no 
domínio da investigação e inovação em 
tecnologias facilitadoras e espaciais, que 
estão subjacentes à competitividade em 
toda uma série de indústrias e setores 
existentes e emergentes.

O objetivo específico consiste em manter e 
desenvolver uma liderança mundial no 
domínio da investigação e inovação em 
tecnologias facilitadoras e espaciais, que 
estão subjacentes à competitividade em 
toda uma série de indústrias e setores 
existentes e emergentes, incluindo a 
liderança através do financiamento da 
investigação na área da saúde, tal como 
das ferramentas e tecnologias «-ómicas», 
computacionais e outras tecnologias 
inovadoras sem recurso a animais, para 
aprofundar a definição dos caminhos da 
doença humana enquanto base para o 
desenvolvimento de medicamentos e 
métodos de teste seguros.

Alteração 75
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O ambiente empresarial global está a 
mudar rapidamente e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
apresentam desafios e oportunidades para a 
indústria europeia. A Europa tem de 
acelerar o ritmo da inovação, 
transformando os conhecimentos gerados a 
fim de apoiar e melhorar os produtos, 
serviços e mercados existentes e a criar 
novos. A inovação deve ser explorada no 
sentido mais lato, ultrapassando largamente 
a tecnologia de modo a incluir os aspetos 
empresariais, organizacionais e sociais.

O ambiente empresarial global está a 
mudar rapidamente e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
apresentam desafios e oportunidades para a 
indústria europeia. A Europa tem de 
acelerar o ritmo da inovação, 
transformando os conhecimentos gerados a 
fim de apoiar e melhorar a qualidade e 
sustentabilidade dos produtos, serviços e 
mercados existentes e a criar novos. e a 
criar novos. A inovação deve ser explorada 
no sentido mais lato, ultrapassando 
largamente a tecnologia de modo a incluir 
os aspetos empresariais, organizacionais e 
sociais.

Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas pela indústria e pelas
empresas, juntamente com a comunidade 
de investigação e têm uma forte incidência 
na concretização de um efeito de alavanca 
no investimento do setor privado.

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas em conjunto com a
indústria e as empresas, pela comunidade 
de investigação e outras organizações de 
intervenientes, tais como as organizações 
da sociedade civil; as atividades irão visar 
não só a análise das necessidades e 
preocupações comuns no setor específico, 
mas também o apoio dado à 
implementação de objetivos da política 
para esses setores específicos; as 
atividades irão ter uma forte incidência na 
concretização de um efeito de alavanca no 
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investimento do setor privado.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – parágrafo 8 "Uma abordagem integrada das Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais"

Texto da Comissão Alteração

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

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

A liderança industrial em matéria de ecoinovação irá conduzir a um melhor desempenho e 
resistência ambiental em toda a economia, sendo, ao mesmo tempo, rentável e positiva para a 
economia e para a sociedade num todo, abrangendo cidadãos de zonas rurais e urbanas. O 
mercado global (2020) de ecoindústrias está a expandir-se a um ritmo acelerado, sendo um
setor comercial da UE que já apresenta um rápido crescimento: O programa Horizonte 2020 
tem de consolidar a sua posição. A ecoinovação tem de ser transversal a todos os setores da 
economia e da sociedade e servir de base a uma vantagem competitiva significativa para que 
a Europa consiga enfrentar o desafio da sustentabilidade. Por este motivo, a ecoinovação é 
uma tecnologia facilitadora essencial.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.1.3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Robótica e tecnologia avançadas 
aplicadas à saúde e à deficiência.

Justificação

A tecnologia avançada, como os robots, são um fator essencial na área da saúde.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.1.3 – alínea f – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Melhorar a eficiência energética das 
ICT.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.2.1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é garantir a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento em nanotecnologias e a sua 
aceitação em produtos e serviços de 
elevado valor acrescentado e competitivos 
numa vasta gama de aplicações e setores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é preparar a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento e as patentes em 
nanotecnologias seguras e responsáveis e a 
sua aceitação em produtos e serviços de 
elevado valor acrescentado e competitivos 
numa vasta gama de aplicações e setores.

Justificação

A realidade é diferente: a Europa continua a registar um atraso em relação aos seus 
principais concorrentes – os EUA, o Japão e a Coreia do Sul – que representam mais de 
metade dos investimentos e dois terços das patentes registadas a nível mundial.

Existem muitas questões por resolver acerca da segurança dos nanomateriais e algumas 
aplicações apresentam claramente um risco inaceitável para a saúde humana e/ou o 
ambiente. A UE deve apenas financiar o investimento em nanotecnologias seguras e 
responsáveis.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.2.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 2020, as nanotecnologias estarão 
generalizadas, ou seja integradas sem 
descontinuidades na maioria das 
tecnologias e aplicações, orientadas para 
beneficiar os consumidores, a qualidade de 
vida, o desenvolvimento sustentável e o 
forte potencial industrial para atingir 
soluções de que não se dispunha 
anteriormente para a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos.

Até 2015, a Comissão irá rever a 
totalidade da legislação relevante para 
garantir a segurança de todas as 
aplicações de nanomateriais em produtos 
com impacto na saúde, ambiente ou 
segurança durante a sua vida útil. Até 
2020, as nanotecnologias estarão 
generalizadas, ou seja integradas sem 
descontinuidades na maioria das 
tecnologias e aplicações, orientadas para 
beneficiar os consumidores, a qualidade de 
vida, o desenvolvimento sustentável e o 
forte potencial industrial para atingir 
soluções de que não se dispunha 
anteriormente para a produtividade e a 
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eficiência na utilização dos recursos.

Justificação

Na sua resolução adotada em abril de 2009, o Parlamento considerou particularmente 
importante abordar os nanomateriais de forma explícita, pelo menos, no âmbito da legislação 
em matéria de substâncias químicas, alimentos, resíduos, qualidade do ar e da água e 
proteção dos trabalhadores.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.2.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores.

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores, nomeadamente na 
eletrónica, na medicina, nos novos 
materiais e energias.

Justificação

O fortalecimento das propriedades e da resistência dos produtos através do recurso à escala 
nanométrica justifica-se mais em determinados setores industriais ou ainda na medicina 
(possibilidade de, a prazo, injetar um medicamento numa célula cancerosa), do que noutros. 
Devemos questionar-nos sobre o recurso a esta tecnologia revolucionária, por exemplo no 
setor agroalimentar, uma vez que a inocuidade das nanopartículas ao nível da saúde (podem 
penetrar nas células, acumulando-se nas mesmas) e do ambiente não está demonstrada.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.2.3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança, e o desenvolvimento de 
métodos de teste adequados para avaliar o 
impacto das nanotecnologias e dos 
nanomateriais artificiais na saúde 
humana e no ambiente.
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Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os materiais são o fulcro da inovação 
industrial e são elementos facilitadores 
fundamentais. Os materiais avançados com 
um maior teor de conhecimentos, novas 
funcionalidades e melhor desempenho são 
indispensáveis para a competitividade 
industrial e o desenvolvimento sustentável 
em toda uma série de aplicações e setores

Os materiais são o fulcro da inovação 
industrial e são elementos facilitadores 
fundamentais. Os materiais avançados com
um maior teor de conhecimentos, novas 
funcionalidades e melhor desempenho, 
sobretudo em termos de eficiência 
energética e na utilização de recursos, são 
indispensáveis para a competitividade 
industrial e o desenvolvimento sustentável 
em toda uma série de aplicações e setores.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.3.3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Materiais para aumentar a 
eficiência das energias renováveis.
Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações que aumentem a eficiência das 
energias renováveis, como a energia 
fotovoltaica, a energia solar térmica e a 
energia eólica. 

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.3.3. – alínea g) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o Investigação e desenvolvimento para o 
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estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

estudo de alternativas à utilização de 
materiais, substituição de matérias-primas 
cruciais ou substâncias perigosas. 
Desenvolvimento de abordagens 
inovadoras de modelos empresariais.

Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais e agrícolas que incluem a 
produção de alimentos para consumo 
humano e animal e de produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12 %-20 % da 
produção de substâncias químicas 
até 2015. Algumas das chamadas doze 
regras da Química Verde são também 
abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas. 
Os possíveis encargos económicos para as 
empresas da União podem ser reduzidos 
aproveitando o potencial dos processos 
biotecnológicos e de produtos de base 
biológica a fim de reduzir as emissões de 
CO2 estimadas em 1 a 2,5 mil milhões de 
toneladas de equivalente CO2 por ano 
até 2030. No setor biofarmacêutico da 
Europa, cerca de 20 % dos atuais 
medicamentos são já derivados das 
biotecnologias e no caso dos novos 
medicamentos essa quota chega a atingir 
50 %. As biotecnologias abrem também 
novas vias de exploração do enorme 
potencial dos recursos marinhos para a 
produção de aplicações inovadoras nos 
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10% ao ano. domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10% ao ano.

Justificação

A biotecnologia é igualmente importante nas aplicações agrícolas.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.4.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, a 
bioinformática e a biologia de sistemas, 
que são muitos promissoras em termos de 
aplicações totalmente inovadoras.

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes, como os sistemas de biologia, 
a bioinformática, a biologia sintética e a 
biologia de sistemas, que são muito 
promissoras em termos de aplicações 
totalmente inovadoras.

Justificação

O potencial da biotecnologia não tem de ser limitado aos processos industriais, mas deve 
abranger todos os produtos e processos relevantes.

Alteração 89

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

Texto da Comissão Alteração

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

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, de construção, saúde, 
atividade mineira, energia, papel e pasta de 
papel, têxteis, amido ou fécula e 
transformação de produtos alimentares) e 
sua dimensão ambiental.
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Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.4.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, biologia de 
sistemas, química computacional, 
genómica, metagenómica, proteómica, 
plataformas «in vitro» de elevada 
capacidade, microssistemas de teste que 
utilizam células humanas e ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos. As 
ferramentas de diagnóstico serão 
apoiadas se existir uma ligação com a 
terapia.

Justificação

Biologia de sistemas é o termo mais lato, que deve ser colocado em primeiro lugar. Os 
restantes termos visam áreas mais específicas.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.5.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, com utilização 
mais intensiva de conhecimentos e de 
natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis e eficientes a 
nível dos recursos e da energia, com 
utilização mais intensiva de conhecimentos 
e de natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores.
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Alteração 92

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa precisa de continuar a investir a 
nível da União a fim de manter a liderança 
europeia e as competências em tecnologias 
de fabrico e de proceder à transição para 
mercadorias com utilização intensiva de 
conhecimentos e de elevado valor, criando 
as condições e bens necessários para a 
produção sustentável e a prestação de 
serviços ao longo da vida em torno de um 
produto manufaturado. As indústrias de 
fabrico e transformação com utilização 
intensiva de recursos precisam de 
mobilizar maiores recursos e 
conhecimentos a nível da União e de 
continuar a investir em investigação, 
desenvolvimento e inovação a fim de 
permitir maiores progressos no sentido de 
uma economia hipocarbónica e de 
concretizar as reduções acordadas de 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União até 2050 no que diz respeito aos 
setores industriais.

A Europa precisa de continuar a investir a 
nível da União a fim de manter a liderança 
europeia e as competências em tecnologias 
de fabrico e de proceder à transição para 
mercadorias com utilização intensiva de 
conhecimentos, eficiente em termos de 
recursos e energia e de elevado valor, 
criando as condições e bens necessários 
para a produção sustentável e a prestação 
de serviços ao longo da vida em torno de 
um produto manufaturado. As indústrias de 
fabrico e transformação com utilização 
intensiva de recursos precisam de 
mobilizar maiores recursos e 
conhecimentos a nível da União e de 
continuar a investir em investigação, 
desenvolvimento e inovação a fim de 
permitir maiores progressos no sentido de 
uma economia hipocarbónica eficiente na 
utilização de recursos e de concretizar as 
reduções acordadas de emissões de gases 
com efeito de estufa da União até 2050 no 
que diz respeito aos setores industriais.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.5.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa, passando do fabrico 
baseado nos custos a uma abordagem 
baseada na criação de elevado valor 

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa, passando do fabrico 
baseado nos custos a uma abordagem 
baseada na criação de elevado valor 
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acrescentado. acrescentado, na eficiência dos materiais e 
em sistemas de circuito fechado.

Alteração 94

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.5.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas.

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias, 
processos e materiais eficientes na 
utilização de recursos e energia.

Alteração 95

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.6.2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio dedicado à investigação e 
desenvolvimento de aplicações 
relacionadas com o espaço será sobretudo 
afetado ao apoio do cumprimento dos 
desafios societais, tais como as alterações 
climáticas, o ambiente, os sistemas de 
transporte sustentáveis e a agricultura. Os 
objetivos da partilha de conhecimentos e 
do desenvolvimento interoperável 
suportam o apoio prestado nestas áreas.

Alteração 96

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento, difusão e interoperabilidade, 
em particular a promoção do livre acesso 
e da troca de dados e metadados relativos 
às ciências da Terra, podem também 
assegurar uma maior rentabilidade dos 
investimentos em infraestruturas espaciais 
e contribuir para enfrentar desafios 
societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas e à monitorização dos oceanos.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será prestado apoio ao desenvolvimento 
de um sistema de observação e 
informação ambiental global abrangente 
e sustentado, através da promoção da 
cooperação entre as comunidades de 
modelização climática e comunidades de 
gestão de dados e observação ambiental. 
A inclusão de EstadosMembros nessa 
cooperação é essencial, uma vez que as 
autoridades nacionais são habitualmente 
as detentoras dos registos de dados.
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Alteração 98

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.6-A. Eco-inovação
Objetivo específico da ecoinovação

O objetivo específico da ecoinovação é 
promover uma indústria europeia 
inovadora e uma comunidade inovadora 
que crie novos produtos, processos e 
serviços específicos, tendo em vista o 
crescimento verde e benefícios 
ambientais, e que seja reconhecida como 
líder mundial. O objetivo é aumentar a 
eficiência dos recursos, reduzir o impacto 
ambiental, prevenir a poluição (das 
águas) e/ou alcançar uma utilização mais 
eficiente, eficaz e responsável dos 
recursos naturais.
Fundamentação e valor acrescentado da 
União
A liderança industrial em matéria de 
ecoinovação irá conduzir a um melhor 
desempenho e resistência ambiental em 
toda a economia, sendo, ao mesmo tempo, 
rentável e positiva para a economia e para 
a sociedade num todo, abrangendo 
cidadãos de zonas rurais e urbanas. O 
mercado global (2020) de ecoindústrias 
está a expandir-se a um ritmo acelerado, 
sendo um setor comercial da UE que já 
apresenta um rápido crescimento: as 
ecoindústrias são frequentemente líderes 
mundiais. O programa Horizonte 2020 
tem de consolidar a sua posição. A 
ecoinovação tem de ser transversal a 
todos os setores da economia e da 
sociedade e servir de base a uma 
vantagem competitiva significativa para 
que a Europa consiga enfrentar o desafio 
da sustentabilidade. Por este motivo, a 
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ecoinovação é uma tecnologia facilitadora 
essencial.
As ecoindústrias caracterizam-se pela 
presença de um grande número de 
pequenas e médias empresas (PME). 
Estas empresas representam quase 
metade do emprego total. Assim, as PME, 
em parceria com os maiores parceiros da 
indústria, devem desempenhar um papel 
de maior destaque no desenvolvimento de 
novas tecnologias e soluções inovadores e 
na sua implementação.
As fontes essenciais de inovação 
encontram-se na interface entre a 
ecoinovação e outras tecnologias 
facilitadoras, iniciando com as TIC 
(monitorização e deteção) e 
nanotecnologias.
Linhas gerais das atividades
Por ecoinovação entende-se qualquer 
forma de inovação que permite ou visa 
progressos significativos e demonstráveis 
na consecução do objetivo de 
desenvolvimento sustentável, através da 
redução dos impactos no ambiente, do 
aumento da resistência às pressões 
ambientais ou de uma utilização mais 
eficiente e responsável dos recursos 
naturais.
As atividades de ecoinovação centram-se 
nas inovações sustentáveis que abrangem 
as seguintes áreas:
a) fornecimento de energia verde;
b) eficiência energética;
c) eficiência dos materiais;
d) mobilidade verde;
e) água;
f) resíduos.



PE487.915v02-00 60/107 AD\913296PT.doc

PT

Alteração 99

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Com orientação específica, incidindo 
em políticas e setores-chave cruciais para 
enfrentar os desafios societais, reforçando 
a competitividade, apoiando o crescimento 
sustentável, hipocarbónico e inclusivo e 
proporcionando bens públicos ambientais e 
outros. Esta componente ajudará a União a 
abordar aspetos de investigação e inovação 
de objetivos das políticas setoriais.

(2) Com orientação específica, incidindo 
em políticas e setores-chave cruciais para 
enfrentar os desafios societais, reforçando 
a competitividade, apoiando o crescimento 
sustentável, hipocarbónico e inclusivo, 
fomentando as energias renováveis e 
proporcionando bens públicos ambientais e 
outros. Esta componente ajudará a União a 
abordar aspetos de investigação e inovação 
de objetivos das políticas setoriais.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, as PME têm – não obstante a sua 
quota importante em termos económicos e 
de emprego e o seu significativo potencial 
de inovação – problemas ligados à 
dimensão que as impedem de ser tornar 
mais inovadoras e competitivas. Embora a 
Europa produza um número de empresas 
em fase de arranque semelhante ao dos 
EUA, as PME europeias têm muito mais 
dificuldade em se tornarem empresas de 
grande dimensão que as suas congéneres 
dos EUA. O ambiente empresarial 
internacionalizado com cadeias de valor 
cada vez mais interligadas intensifica a 
pressão sobre as mesmas. As PME têm 
necessidade de valorizar a sua capacidade 
de inovação. Têm necessidade de gerar, 
absorver e comercializar novos 
conhecimentos e ideias comerciais mais 
rapidamente e em maior medida a fim de 
poderem competir com sucesso nos 

Contudo, as PME têm – não obstante a sua 
quota importante em termos económicos e 
de emprego e o seu significativo potencial 
de inovação – problemas ligados à 
dimensão que as impedem de ser tornar 
mais inovadoras e competitivas. Embora a 
Europa produza um número de empresas 
em fase de arranque semelhante ao dos 
EUA, as PME europeias têm muito mais 
dificuldade em se tornarem empresas de 
grande dimensão que as suas congéneres 
dos EUA. O ambiente empresarial 
internacionalizado com cadeias de valor 
cada vez mais interligadas intensifica a 
pressão sobre as mesmas. As PME têm 
necessidade de valorizar a sua capacidade 
de inovação e de dispor de um acesso 
facilitado às diferentes formas de apoio 
financeiro (empréstimos, garantias, 
capital de risco). Têm necessidade de 
gerar, absorver e comercializar novos 
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mercados globais em rápida evolução. O 
desafio consiste em estimular mais a 
inovação nas PME, melhorando assim a 
sua competitividade e o seu crescimento.

conhecimentos e ideias comerciais mais 
rapidamente e em maior medida a fim de 
poderem competir com sucesso nos 
mercados globais em rápida evolução. O 
desafio consiste em estimular mais a 
inovação nas PME, melhorando assim a 
sua competitividade e o seu crescimento.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Uma saúde e bem-estar mental e físico ao 
longo da vida para todos, sistemas de 
saúde e de prestação de cuidados 
inclusivos, de elevada qualidade e 
economicamente sustentáveis, soluções 
para lidar com a economia de uma 
população envelhecida e oportunidades 
para novos empregos e crescimento são os 
objetivos do apoio à investigação e 
inovação em resposta a este desafio, dando 
um contributo importante para a Estratégia 
Europa 2020.

Alteração 102

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Pode ser necessário reforçar a
investigação ao nível das doenças que 
derivam do aumento das temperaturas e 
das alterações climáticas, que afetam os 
países do Mediterrâneo em particular, 
mas não em exclusivo.
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Alteração 103

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A investigação deve permitir um reforço 
das terapias avançadas e terapias 
celulares e centrar-se no tratamento de 
doenças crónicas e degenerativas.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A prevenção ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de uma 
melhor informação e responsabilização 
dos cidadãos relativamente aos fatores 
determinantes da saúde com vista a
otimizar a saúde e o bem-estar ao longo da 
vida de todos e, por conseguinte, das 
ferramentas de prevenção eficaz 
financiadas a um nível adequado, do 
acesso ao tratamento e gestão adequados e 
especializados das doenças e deficiências, 
tendo simultaneamente em conta a 
dimensão do género.
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Alteração 105

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 3

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, as doenças pulmonares,
o cancro, a diabetes, as doenças 
reumáticas e musculoesqueléticas, as 
alergias, as doenças respiratórias,
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade, os problemas de infertilidade
e várias limitações funcionais são 
importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde, de mortalidade e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis. As 
doenças crónicas não transmissíveis 
representam 86 % das mortes na Região 
Europeia da OMS.

Alteração 106

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 

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

estimado em 800 mil milhões de euros. 
Este número irá continuar a aumentar de 
forma acentuada, em grande parte devido 
ao envelhecimento da população da 
Europa e ao aumento associado das 
doenças neurodegenerativas, como a 
doença de Parkinson e a doença de 
Alzheimer. Os fatores ambientais, de estilo 
de vida e socioeconómicos são relevantes 
em várias destas doenças, estimando-se 
que até um terço do ónus da morbilidade 
global está relacionado com estes fatores.
Quatro fatores de risco em conjunto são 
responsáveis pela maioria das doenças 
crónicas não transmissíveis: consumo de 
tabaco, dietas desequilibradas, consumo 
de álcool e falta de atividade física. 
Contudo, no caso de outras patologias –
nomeadamente as doenças 
neurodegenerativas –, as estratégias de 
prevenção eficazes irão exigir um impulso 
considerável da investigação das suas 
causas e o desenvolvimento de melhores 
opções de diagnóstico precoce e 
tratamento.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os problemas de saúde mental 
representam cerca de 20 % do peso das 
doenças na Região Europeia da OMS, 
com uma em cada quatro pessoas a ser 
afetada por problemas de saúde mental 
num dado momento da sua vida.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Doenças nas crianças, incluindo crianças 
prematuras.
A saúde das crianças é uma prioridade 
central para a União Europeia. Tal como 
sucede no caso das doenças raras é 
apenas possível desenvolver investigações 
e tratamentos eficazes no âmbito de um 
esforço europeu comum.

Alteração 109

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

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 as doenças 
negligenciadas) 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. O 
ressurgimento de antigas doenças 
infecciosas, incluindo a tuberculose, na 
Europa e o aumento da prevalência de 
doenças evitáveis por vacinação nos 
países desenvolvidos ilustram claramente 
a necessidade de uma abordagem 
abrangente e de mais apoios públicos à 
I&D. Deve-se também estar preparado 
para epidemias emergentes e para a ameaça 
do aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos.
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Alteração 110

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As doenças raras continuam a 
representar um desafio importante para a 
UE e para os Estados-Membros. Existem 
entre 6 mil a 8 mil doenças raras que 
afetam aproximadamente 30 milhões de 
pessoas em toda a UE. Faltam ainda 
conhecimentos científicos e especializados 
relevantes que possam fundamentar o 
desenvolvimento de terapias inovadoras e 
mais eficazes para os pacientes afetados 
por doenças raras. De facto, atualmente, 
existem poucas (ou não existem de todo) 
alternativas terapêuticas para a maioria 
destes pacientes. O apoio europeu à 
cooperação pode ajudar a assegurar que 
os conhecimentos possam ser partilhados 
e os recursos sejam combinados tão 
eficientemente quanto possível, para se 
abordar de modo eficaz e em toda a UE a 
problemática das doenças raras.

Justificação

A Comissão estabeleceu o objetivo de desenvolver 200 novas terapias no contexto do 
consórcio internacional sobre doenças raras. No entanto, devido ao escasso número de 
pacientes por doença, o interesse económico pela investigação e pelo desenvolvimento de 
novos medicamentos órfãos é reduzido. Por conseguinte, o financiamento público 
contribuiria para atenuar esta realidade e funcionaria como um catalisador de investimento 
privado. A colaboração em investigação é fundamental para assegurar que os 
conhecimentos, embora escassos, possam ser partilhados e os recursos sejam combinados tão 
eficientemente quanto possível, para se abordar de modo eficaz e em toda a UE a 
problemática das doenças raras.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 6
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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, enquanto as 
intervenções em matéria de saúde pública, 
promoção da saúde, redução dos fatores 
de risco e estratégias de prevenção 
demonstraram ser eficazes em termos de 
custos a longo prazo, e a validade dos 
testes em animais que lhes servem de base 
cada vez mais contestada. É necessário 
melhorar a sua ciência regulamentar.
Deve ser abordada a questão das 
persistentes desigualdades em termos de
saúde e deve ser assegurado o acesso a 
sistemas de saúde eficientes, viáveis e 
competentes para todos os europeus.

Justificação

A investigação na UE deve apoiar a mudança de paradigma na investigação biomédica, 
afastando-se dos testes em animais e abraçando os métodos modernos de teste do século XXI. 
Os progressos ao nível da biologia molecular, biotecnologia e outras áreas estão a abrir 
caminho para melhorias notáveis no modo como os cientistas podem avaliar medicamentos e 
vacinas. Estes progressos podem tornar os testes mais rápidos, menos dispendiosos e 
relevantes de forma mais direta para os humanos.

Alteração 112

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.1 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um número crescente de estudos mostra 
igualmente que determinadas substâncias 
químicas têm um impacto preocupante 
sobre os sistemas endócrinos e a saúde em 
geral das pessoas. Os efeitos desses 
desreguladores endócrinos, especialmente 
quando combinados, são considerados, 
entre outros fatores, como responsáveis 
pela deformação de órgãos sexuais em 
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bebés do sexo masculino, puberdade 
precoce em jovens do sexo feminino, 
esterilidade, obesidade e diabetes. Por 
conseguinte, afigura-se necessária mais 
investigação em todo este domínio.

Alteração 113

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. Os 
próprios Estados-Membros não dispõem, 
com frequência, dos recursos necessários 
para responder de forma mais eficaz. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu, com o apoio de um compromisso 
financeiro adequado, 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. 

Alteração 114

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 

A resposta depende da excelência em 
investigação e da eficácia na difusão dos 
resultados da 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 prevenção, 
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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.

produtos, estratégias, intervenções e 
serviços inovadores, moduláveis e eficazes. 
Em particular, é necessário um esforço de 
investigação de grande escala baseado na 
biologia humana para descobrir os 
eventos cruciais nos percursos biológicos, 
entre as perturbações iniciais nos 
processos genéticos e celulares e a 
manifestação de resultados adversos para 
a saúde humana. 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, não só na União, mas também 
a nível global, apoiando, por exemplo, a 
capacidade de investigação e 
desenvolvimento nas zonas e doenças 
endémicas, nomeadamente a malária, a 
dengue e a tuberculose.

Alteração 115

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 o apoio à promoção da saúde e da 
investigação em literacia no domínio da 
saúde, 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 
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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.

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, nos cuidados de saúde 
prestados em centros especializados 
multidisciplinares, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

Alteração 116

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.2 – parágrafo 4

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, 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. 
Igualmente, complementará e criará 
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 e ações 
futuras em relação a doenças crónicas.
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Alteração 117

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 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 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar 
mental e físico 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, e da relação entre a saúde mental e 
física, de dados europeus baseados em 
indicadores comuns, de instrumentos 
eficazes de prevenção como as vacinas e as 
intervenções no domínio do 
comportamento que abordem os fatores de 
risco, incluindo a obesidade, de uma 
vigilância eficaz da saúde e das doenças e 
da preparação para as mesmas, de 
programas de rastreio eficientes e de um 
diagnóstico precoce.

Alteração 118

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 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 por 
um maior conhecimento a nível molecular 
das doenças graças à investigação 
biomédica, 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 utilização dos resultados da 
investigação biomédica para desenvolver 
uma medicina estratificada e 
personalizada é uma ferramenta poderosa 
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para facilitar um tratamento de doenças 
que seja adaptado à constituição genética 
do paciente e ao tipo concreto de doença, 
aumentando, deste modo, a eficácia dos 
cuidados e a qualidade de vida do 
paciente. A efetiva compilação e partilha 
de dados, o processamento normalizado 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de coortes em larga escala é 
também essencial, tal como a tradução, em 
tempo oportuno, dos resultados da 
investigação para a prática clínica, em 
especial pela realização de ensaios clínicos 
multicêntricos.

Alteração 119

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 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 
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.

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 todos os indivíduos, 
independentemente da sua idade, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção, tratamento e 
diagnóstico, com vista a identificar e 
apoiar a difusão das melhores práticas nos 
setores da saúde e dos cuidados de saúde, 
com vista à capacitação dos cidadãos e 
doentes por meio da literacia da saúde, e a 
apoiar cuidados integrados (prestados, 
quando necessário, em centros 
especializados) e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, as pessoas com doenças crónicas, 
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bem como as pessoas com deficiência e os 
doentes, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental, bem 
como a qualidade de vida.

Justificação

As doenças crónicas são o maior desafio para o objetivo da UE de acrescentar dois anos 
saudáveis à vida dos cidadãos europeus até 2020. É necessário fazer referências específicas 
às mesmas para assegurar que todas as pessoas que sofrem de doenças crónicas usufruem de 
uma melhor tomada de decisões em matéria de disposições sobre prevenção e tratamento, 
difusão das melhores práticas e aceitação de inovações tecnológicas e sociais.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas 
oportunidades de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, evitando, no 
entanto, uma duplicação desnecessária 
das atividades de investigação, a reforçar o 
desenvolvimento de novas oportunidades 
de mercado e a competitividade das 
indústrias baseadas na União, e a apoiar as 
PME. Será também colocada ênfase na 
mobilização de todas as partes 
interessadas no domínio da saúde –
inclusivamente doentes e organizações de 
doentes – a fim de desenvolver um 
programa de investigação e de inovação 
que envolva ativamente os cidadãos e 
reflita as suas necessidades e expectativas. 
Para este fim é de máxima importância 
uma ampla base de investigação para um 
nível elevado de competitividade e para a 
futura inovação na UE.

Justificação

A investigação na área da saúde financiada pela UE deve corresponder às necessidades e 
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expectativas dos cidadãos a que está destinada a servir: os próprios doentes. As organizações 
de doentes, através dos seus conhecimentos especializados e das suas perspetivas e ideias, 
são ideais para ajudar a elaborar as agendas de investigação, construir relações relevantes 
com as principais partes interessadas e criar uma só voz para os doentes.

Alteração 121

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 
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. 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores psicossociais, 
comportamentais, ambientais e 
relacionados com o clima, a pobreza e o 
género), melhoria da promoção da saúde e 
da prevenção de doenças; compreensão das 
vias das doenças humanas, da toxicidade, 
dos biomarcadores e dos modos de 
atuação 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 melhores instrumentos 
preventivos, incluindo vacinas; utilização 
de medicina in silico para melhorar a 
previsão e gestão de doenças; melhoria do 
tratamento das doenças, incidindo no 
desenvolvimento de uma medicina 
estratificada/personalizada e de 
medicamentos órfãos; transferência mais 
rápida e eficaz de conhecimentos 
resultantes da investigação básica para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis através do fomento da 
investigação transnacional de alta 
qualidade; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; incentivo ao 
envelhecimento em atividade, vida 
autónoma e assistida; capacitação dos 
indivíduos para a autogestão da saúde; 
promoção dos cuidados integrados; 
melhores instrumentos e métodos 
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científicos para apoiar as decisões políticas 
e as necessidades regulamentares e 
otimização da eficiência e eficácia dos 
sistemas de cuidados de saúde, incluindo o 
desenvolvimento e uma aplicação mais 
ampla das soluções de saúde em linha, e 
redução das desigualdades mediante 
processos decisórios baseados em dados 
factuais e difusão das melhores práticas e 
tecnologias e abordagens inovadoras.

Alteração 122

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de responder aos desafios do futuro 
no âmbito da necessidade de medidas 
europeias relativas à água, é necessário 
afetar o devido financiamento da UE a 
atividades de investigação e inovação no 
domínio da inovação da água. Para este 
fim, é necessário afetar uma parte do 
orçamento total do Horizonte 2020 
(período 2014-2020) a este desafio 
societal.

Alteração 123

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

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

2. Segurança alimentar e segurança dos 
alimentos, agricultura sustentável, 
investigação marinha e marítima e 
bioeconomia.
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Justificação

Correção da alteração 31, que reflete, em parte, comentários da Comissão sobre o âmbito da 
pesquisa relativa à investigação marinha e marítima.

Alteração 124

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 
utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e hipocarbónicas. Tal 
permitirá acelerar a transição para uma 
bioeconomia europeia sustentável.

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
saudáveis seguros e de alta qualidade e de 
outros produtos de base biológica, evitando 
a atual sobre-exploração dos 
ecossistemas, mediante o desenvolvimento 
de sistemas de produção primária e de 
transformação de alimentos produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos que 
respeitem a biodiversidade, permitindo a 
convergência de abordagens quantitativas 
e qualitativas, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas.

Alteração 125

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

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 

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 



AD\913296PT.doc 77/107 PE487.915v02-00

PT

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

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. Esta urgência alimentar 
não justifica o desequilíbrio atual entre 
produções nacionais frequentemente 
excedentárias e o aumento regular das 
importações de produtos alimentares, nem 
explica a complexidade crescente da rede 
alimentar mundial. Por conseguinte, é 
importante para a União Europeia 
controlar melhor os circuitos de 
aprovisionamento, atendendo,
prioritariamente, ao ciclo das estações, à 
origem dos produtos e à capacidade de 
proceder ao rastreio dos alimentos. A 
agricultura representa cerca de 10% das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União e, embora em declínio na Europa, as 
projeções indicam que as emissões globais 
irão aumentar até 20% até 2030. Além 
disso, a Europa terá necessidade de 
assegurar um nível suficiente de 
fornecimentos de matérias-primas, energia 
e produtos industriais, em condições de 
diminuição dos recursos de carbono fóssil 
(prevê-se que a produção de petróleo e gás 
líquido diminua em cerca de 60% até 
2050), mantendo simultaneamente a sua 
competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
2030. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais eficazes de
monitorização da terra, conservação e 
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prevenção do território, 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.

Justificação

Uma melhor rastreabilidade dos alimentos constitui um objetivo essencial da União Europeia 
para identificar mais eficazmente a origem das intoxicações alimentares e evitar atrasos na 
identificação da fonte de contaminação. O exemplo da crise sanitária «Escherichia coli» 
ocorrida em junho de 2011 na Alemanha é particularmente pertinente.

Alteração 126

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

Texto da Comissão Alteração

É necessária uma maior quantidade de 
recursos mais biológicos para satisfazer a 
procura do mercado de abastecimento 
alimentar saudável e seguro, de 
biomateriais, biocombustíveis e produtos 
de base biológica, desde os produtos de 
consumo até produtos químicos a granel. 
No entanto, a capacidade dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres necessária para a sua 
produção é limitada, havendo 
simultaneamente pressões concorrentes 
para a sua utilização, e não sendo muitas 
vezes geridos de forma otimizada, 
conforme demonstrado, por exemplo, por 
uma grande diminuição do teor de carbono 
do solo e da fertilidade. Existe uma 
margem não utilizada para a promoção dos 
serviços ecossistémicos das terras 
agrícolas, florestas, águas doces e 
marinhas, mediante a integração de 
Objetivos agronómicos e ambientais na 
produção sustentável.

É necessária uma maior quantidade de 
recursos mais biológicos para satisfazer a 
procura do mercado de abastecimento 
alimentar saudável e seguro, de 
biomateriais, biocombustíveis e produtos 
de base biológica, desde os produtos de 
consumo até produtos químicos a granel. 
No entanto, a capacidade dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres necessária para a sua 
produção é limitada, havendo 
simultaneamente pressões concorrentes 
para a sua utilização, e não sendo muitas 
vezes geridos de forma otimizada, 
conforme demonstrado, por exemplo, por 
uma grande diminuição do teor de carbono 
do solo e da fertilidade. Existe uma 
margem não utilizada para a promoção da 
resiliência e dos serviços ecossistémicos 
das terras agrícolas, florestas, águas doces 
e marinhas, mediante a integração de 
objetivos agronómicos e ambientais na 
produção sustentável.
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Alteração 127

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A criação de uma cadeia com baixos 
níveis de produção de resíduos, que seja 
igualmente capaz de assegurar o 
abastecimento de alimentos no contexto 
das alterações climáticas e do crescimento 
da população, pode partir de sistemas de 
gestão melhorados que minimizem os 
fatores de produção a nível terrestre e 
marítimo, bem como de toda a cadeia de 
abastecimento. O conhecimento coletivo 
dos agricultores sobre os recursos 
naturais, processos ecológicos e qualidade 
dos produtos pode ser utilizado como 
ponto de partida para mitigar a 
dependência de fatores de produção 
externos. As cadeias agroalimentares de 
menores dimensões que têm por base a 
confiança dos consumidores e uma maior 
proximidade aos produtores constituem 
igualmente um ponto de partida para uma 
cadeia com baixos níveis de produção de 
resíduos, respondendo, simultaneamente, 
às exigências dos consumidores no que 
diz respeito à qualidade dos alimentos, 
tendo em conta o bem-estar dos animais.

Alteração 128

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É necessário esclarecer que a agricultura apresenta um grande potencial para a produção e 
utilização sustentáveis de biomassa, através de culturas específicas, do desenvolvimento de 
plantas com características integradas e da utilização em cascata de culturas.

Alteração 129

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

Texto da Comissão Alteração

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

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos 
para consumo humano ou animal, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. 
Paralelamente às funções orientadas para 
o mercado, a bioeconomia sustenta 
igualmente um vasto conjunto de funções 
relativas aos bens públicos, que deve ser 
preservado: paisagens agrícolas e 
florestais, biodiversidade dos terrenos de 
cultivo e das florestas, qualidade e 
disponibilidade da água, funcionalidade 
do solo, estabilidade do clima, qualidade 
do ar, resistência a inundações e 
incêndios. Os desafios relacionados com a 
segurança alimentar, a sustentabilidade da 
agricultura e a bioeconomia global são de 
natureza europeia e mundial. As ações a 
nível da União são essenciais para reunir 
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desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

agregados a fim de obter a necessária 
amplitude e massa crítica com vista a 
complementar os esforços desenvolvidos 
por Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem transparente 
multiagentes assegurará as necessárias 
interações de fertilização cruzada entre 
investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores, 
consumidores e utilizadores finais. A 
atuação a nível da União é também 
necessária para garantir a coerência na 
abordagem deste desafio entre setores e 
ligações fortes com políticas relevantes da 
União. A coordenação das atividades de 
investigação e inovação a nível da União 
incentivará e contribuirá para acelerar as 
alterações necessárias em toda a União.

Alteração 130

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 

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, a 
Diretiva-Quadro Resíduos, 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 
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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 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.

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 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.

Alteração 131

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As ações orientadas para os desafios que 
incidam nos benefícios sociais e 
económicos e na modernização dos setores 
e mercados associados à bioeconomia 
serão apoiadas por investigação 
pluridisciplinar, promovendo a inovação e 
induzindo o desenvolvimento de novas 
práticas, produtos e processos. Seguir-se-á 
igualmente uma abordagem abrangente em 
matéria de inovação, desde a inovação 
tecnológica, organizacional, económica e 
social até, por exemplo, modelos 
comerciais, marcas e serviços inovadores.

As ações orientadas para os desafios que 
incidam nos benefícios sociais, ambientais
e económicos e na modernização dos 
setores, intervenientes e mercados 
associados à bioeconomia serão apoiadas 
por investigação pluridisciplinar, 
promovendo a inovação e induzindo o 
desenvolvimento de novas práticas, 
produtos sustentáveis e processos. Seguir-
se-á igualmente uma abordagem 
abrangente em matéria de inovação, desde 
a inovação tecnológica, organizacional, 
económica e social até, por exemplo, 
modelos comerciais, marcas e serviços 
inovadores. É necessário reconhecer o 
potencial contributo dos agricultores e das 
PME para a inovação neste domínio. A 
abordagem à bioeconomia deverá dar 
conta da importância do conhecimento 
local, reforçando as capacidades locais e 
acolhendo, simultaneamente, a 
diversidade e a complexidade.
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Alteração 132

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.3 – alínea 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 fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais a 
nível global e reforçando os serviços 
ecossistémicos, incluindo a proteção da 
biodiversidade e dos habitats naturais, e 
protegendo os solos e os recursos hídricos, 
dando ao mesmo tempo resposta aos 
desafios de atenuação e adaptação às
alterações climáticas. As atividades 
favorecerão as abordagens sistémicas e
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, incluindo a 
agricultura biológica, que sejam eficientes 
na utilização de recursos (nomeadamente 
hipocarbónicos e de intensidade reduzida) 
e resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas destinados a garantir a 
diversidade dos sistemas de produção 
alimentar e assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Alteração 133

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e 
distribuição de alimentos para consumo 

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

alimentos para consumo humano e animal 
mais sustentável e o setor alimentar mais 
competitivo, preservando, 
simultaneamente, a biodiversidade 
europeia. . As atividades incidirão numa 
grande diversidade de alimentos de 
qualidade, autênticos, de alta qualidade e 
seguros para todos, melhor informação do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e aditivos e produzam 
menor quantidade de subprodutos, resíduos 
e gases com efeito de estufa.

Alteração 134

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com 
vista a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

O objetivo é manter sustentáveis os níveis 
de consumo dos recursos vivos aquáticos, 
maximizando, simultaneamente, os 
benefícios/rendimentos sociais e 
económicos dos oceanos e mares da 
Europa e protegendo a biodiversidade e os 
serviços ecossistémicos. As atividades 
incidirão numa contribuição otimizada para 
um aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia no contexto da economia global.
É necessário levar cuidadosamente em 
consideração as preocupações ambientais 
respeitantes à utilização de biotecnologia 
em ecossistemas marinhos abertos. O 
princípio de precaução e as preocupações 
da sociedade civil relativamente à 
utilização e disseminação da 
biotecnologia em ecossistemas marinhos 
abertos devem ser tidos em conta.
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Alteração 135

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Outro objetivo passa por combater a 
homogeneização das espécies presentes 
nos mares interiores e nos rios, que tem 
um impacto significativo no 
funcionamento dos ecossistemas, 
sobretudo devido a uma maior resistência 
às perturbações.

Justificação

É importante combater o fenómeno de uniformização das águas e dos rios. Só na UE, foram 
introduzidas, nas últimas décadas, mais de 400 espécies de peixe em rios onde 
tradicionalmente não se encontravam presentes.

Alteração 136

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias baseadas nas energias 
renováveis, eficientes a nível energético e 
na utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
produzindo e utilizando a biomassa da 
produção primária, resíduos biológicos e 
subprodutos industriais de base biológica, e 
abrindo novos mercados nomeadamente 
através do apoio, sempre que necessário, a 
atividades de normalização, mas também 
através de regulamentação e demonstração
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bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

no terreno e outras, tomando 
simultaneamente em consideração a 
implicação ambiental e socioeconómica da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização, bem como as 
opiniões e preocupações da sociedade 
civil.

Justificação

O desenvolvimento de sistemas integrados de biorrefinação não deve ter limites de utilização.

Alteração 137

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes Objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. É necessário 
alcançar uma redução de 80-95 % das 
emissões de gases com efeito de estufa 
até 2050. Todos os cenários de 
descarbonização no Roteiro para a 
Energia 2050 mostram que as tecnologias 
de energias renováveis representarão, em 
meados do presente século, a maior 
percentagem de tecnologias de 
fornecimento de energia, e que a 
eficiência da utilização final de energia 
desempenhará um papel determinante 
para a consecução dos objetivos. É, por 
isso, adequado que 80 % do orçamento 
previsto no presente desafio seja atribuído 
à investigação e inovação no âmbito das 
energias renováveis e da eficiência da 
utilização final de energia. A 
concretização destes Objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
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associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Alteração 138

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050 mostra 
que as reduções visadas das emissões de 
gases com efeito de estufa terão de ser, em 
grande medida, realizadas no território da 
União. Tal implicará uma redução das 
emissões de CO2 em mais de 90% até 
2050 no setor da energia, em mais de 80% 
na indústria, em pelo menos 60% no setor 
dos transportes e em cerca de 90% no setor 
residencial e dos serviços.

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, tal 
como referido pela Comissão Europeia,
pressupõe que as reduções visadas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
terão de ser, em grande medida, realizadas 
no território da União à luz da falta de 
consenso à escala mundial sobre esta 
questão. Tal implicará uma redução das 
emissões de CO2 até em mais de 90 % até 
2050 no setor da energia, em mais de 80 % 
na indústria, em 60 % no setor dos 
transportes e em 90 % no setor residencial 
e dos serviços.

Justificação

O objetivo final da redução de GEE até 2050 ainda não foi estabelecido. As metas de 80-
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95 % são desejáveis mas não, necessariamente, exequíveis.

Alteração 139

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais. As atividades 
devem centrar-se, igualmente, na 
investigação e no desenvolvimento de 
tecnologias de armazenamento de 
energias renováveis.

Alteração 140

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3.3 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma rede europeia de eletricidade 
única e inteligente

(d) Uma rede europeia de eletricidade 
única e inteligente que permita a plena 
integração das fontes de energia 
renováveis no cabaz energético

Alteração 141

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3.3 – alínea e) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial.

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
no impacto de dispositivos, instalações e 
novos avanços tecnológicos no ambiente 
marinho e na execução conjunta de 
programas de investigação pan-europeus e 
de instalações de craveira mundial.

Alteração 142

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos e de 
outros veículos com emissões baixas ou 
nulas, incluindo com descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes e de intensificar a utilização da 
gestão da procura e de transportes públicos 
e não motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos com emissões 
baixas a preços de mercado acessíveis, 
incluindo com descobertas no domínio dos 
motores, baterias e infraestruturas; de 
estudar e explorar o potencial de 
combustíveis alternativos e de sistemas de 
propulsão inovadores e mais eficientes, 
incluindo infraestruturas de combustíveis; 
de otimizar a utilização das infraestruturas, 
por meio de sistemas de transporte 
inteligentes e de equipamentos inteligentes 
e de intensificar a utilização da gestão da 
procura e de transportes públicos e não 
motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

Alteração 143

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções a preços de 
mercado competitivos, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

Alteração 144

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5 – título

Texto da Comissão Alteração

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

5. Ação climática e para os recursos 
hídricos, eficiência na utilização dos 
recursos e utilização sustentável de
matérias-primas;

Alteração 145

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e 

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas, a proteção e a gestão
sustentável dos recursos naturais e 
ecossistemas, um abastecimento e uma 
utilização sustentáveis de matérias-primas 
e dos recursos hídricos, a fim de satisfazer 
as necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
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melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2 °C e permitindo a adaptação 
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta, terrestres e marinhos. As 
atividades contribuirão para aumentar a 
competitividade europeia e melhorar o 
bem-estar, assegurando simultaneamente a 
integridade ambiental e a sustentabilidade, 
mantendo a média do aquecimento global 
do planeta a um nível inferior a 2 °C,
permitindo a adaptação dos ecossistemas e 
da sociedade às alterações climáticas e 
protegendo o património cultural.

Alteração 146

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Considerando as graves e, em grande 
medida, irreversíveis alterações que 
elementos importantes do sistema 
climático da Terra estão a sofrer, é 
necessário ter em conta todas as fontes 
responsáveis pelo aquecimento global e 
todas as opções de mitigação. Além de 
uma redução considerável das emissões 
de CO2, as estratégias de ação rápida, 
como a diminuição dos 
hidrofluorocarbonetos, do carbono preto, 
do ozono troposférico ou o sequestro 
biológico podem produzir os resultados 
mais rápidos para dar resposta às 
alterações climáticas dentro de décadas 
ou mais cedo.

Justificação

Substitui a alteração 29 no projeto de parecer.

Alteração 147

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração e 
extração está limitada pela falta de 
tecnologias e condicionada pela crescente 
concorrência mundial. Dada a importância 
das matérias-primas para a competitividade 
europeia, a economia e a sua aplicação em 
produtos inovadores, o abastecimento 
sustentável e a gestão eficientes em termos 
de recursos das matérias-primas é uma 
prioridade vital para a União.

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente, especialmente 
considerando a gestão deficiente do ciclo 
de resíduos. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração e 
extração está limitada pela falta de 
tecnologias e condicionada pela crescente 
concorrência mundial. Dada a importância 
das matérias-primas para a competitividade 
europeia, a economia e a sua aplicação em 
produtos inovadores, o abastecimento 
sustentável e a gestão eficientes em termos 
de recursos das matérias-primas é uma 
prioridade vital para a União.

Alteração 148

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As alterações climáticas representam 
igualmente uma ameaça ao património 
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cultural europeu: compreender os 
desafios e dar as respostas adequadas será 
essencial para a preservação da 
identidade, da coesão social e para 
maximizar os benefícios económicos 
associados ao turismo.

Alteração 149

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para cumprir os Objetivos da União e 
internacionais em matéria de emissões e 
concentrações de gases com efeito de 
estufa e enfrentar os impactos das 
alterações climáticas, é necessário o 
desenvolvimento e a implantação de
tecnologias com uma boa relação custo-
eficácia e de medidas de atenuação e de 
adaptação. Os quadros políticos mundiais e 
da União devem assegurar que os 
ecossistemas e a biodiversidade sejam 
protegidos, valorizados e devidamente 
reabilitados a fim de preservar a sua 
capacidade de fornecer recursos e prestar 
serviços no futuro. A investigação e a 
inovação podem contribuir para assegurar 
um acesso fiável e sustentável a matérias-
primas e garantir uma redução significativa 
da utilização dos recursos e dos 
desperdícios.

Para cumprir os objetivos da União e 
internacionais em matéria de emissões de 
gases com efeito de estufa e enfrentar os 
impactos das alterações climáticas, é 
necessário o desenvolvimento e a 
implantação de soluções não tecnológicas 
e tecnológicas sustentáveis e eficazes e de 
medidas de atenuação e de adaptação. Os 
quadros políticos mundiais e da União 
devem assegurar que os ecossistemas e a 
biodiversidade sejam protegidos, 
valorizados e devidamente reabilitados a 
fim de preservar a sua capacidade de 
fornecer recursos e prestar serviços no 
futuro. A investigação e a inovação podem 
contribuir para assegurar um acesso fiável 
e sustentável a matérias-primas e garantir 
uma redução significativa da utilização dos 
recursos e dos desperdícios.

Alteração 150

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e Objetivos essenciais da União que 

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e Objetivos essenciais da União que 
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incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 2050, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de Ação 
europeu a Iniciativa Matérias-Primas, a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da União, Uma Política Marítima Integrada 
para a União, a Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha, o Plano de ação para a 
Ecoinovação e a Agenda Digital para a 
Europa. Estas ações reforçarão a 
capacidade da sociedade para se tornar 
mais resiliente às alterações ambientais e 
climáticas e garantirá a disponibilidade de 
matérias-primas.

incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 2050, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de Ação 
europeu a Iniciativa Matérias-Primas, a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da União, Uma Política Marítima Integrada 
para a União, a Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha, e o Plano de Ação para a 
Ecoinovação e o 7º Programa de Ação 
Ambiental. Estas ações reforçarão a 
capacidade da sociedade para se tornar 
mais resiliente às alterações ambientais e 
climáticas e garantirá a disponibilidade de 
matérias-primas.

Alteração 151

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Dada a natureza transnacional e global do 
clima e do ambiente, a sua escala e 
complexidade e a dimensão internacional 
da cadeia de abastecimento de matérias-
primas, as atividades têm de ser realizadas 
a nível da União e para além dela. O 
caráter pluridisciplinar da investigação 
exige a congregação de conhecimentos 
complementares e recursos a fim de 
enfrentar eficazmente este desafio. A 
redução da utilização de recursos e dos 
impactos ambientais, simultaneamente com 
um aumento da competitividade da União, 
exigirá uma transição decisiva a nível 
societal e tecnológico para uma economia 
baseada numa relação sustentável entre 
natureza e bem-estar humano. A 
coordenação de atividades de investigação 
e inovação permitirá melhorar a 
compreensão e previsão da União quanto 
às alterações climáticas e ambientais numa 

Dada a natureza transnacional e global do 
clima e do ambiente, a sua escala e 
complexidade e a dimensão internacional 
da cadeia de abastecimento de matérias-
primas, as atividades têm de ser realizadas 
a nível da União e para além dela. O 
caráter pluridisciplinar da investigação 
exige a congregação de conhecimentos 
complementares e recursos a fim de 
enfrentar eficazmente este desafio. A 
redução da utilização de recursos e dos 
impactos ambientais, simultaneamente com 
um aumento da competitividade da União, 
exigirá uma transição decisiva a nível 
societal e tecnológico para uma economia 
sustentável baseada numa relação 
mutuamente benéfica entre a
biodiversidade e a população humana. A 
coordenação de atividades de investigação 
e inovação permitirá melhorar a 
compreensão e previsão da União quanto 
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perspetiva sistémica e intersetorial, reduzir 
as incertezas, identificar e avaliar 
vulnerabilidades, riscos, custos e 
oportunidades, bem como alargar o âmbito 
e melhorar a eficácia das respostas e 
soluções societais e políticas. As ações 
procurarão igualmente habilitar os 
intervenientes a todos os níveis da 
sociedade a participar ativamente neste 
processo.

às alterações climáticas e ambientais numa 
perspetiva sistémica e intersetorial, reduzir 
as incertezas, identificar e avaliar 
vulnerabilidades, riscos, custos e 
oportunidades, bem como alargar o âmbito 
e melhorar a eficácia das respostas e 
soluções societais e políticas. As ações 
procurarão igualmente habilitar os 
intervenientes a todos os níveis da 
sociedade a participar ativamente neste 
processo.

Alteração 152

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 153
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(a) Combate e adaptação às alterações 
climáticas

(a) Combate e adaptação às alterações 
climáticas

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases com efeito de estufa, realçando 
soluções ecológicas tanto tecnológicas 
como não tecnológicas mediante a 
produção de dados factuais que permitam 
adotar ações informadas, efetivas e de 
forma atempada, bem como a ligação em 
rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impacto e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção inovadoras, 
eficazes em termos de custos e que apoiem
políticas de atenuação.

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
e estratégias de adaptação e atenuação 
inovadoras, sustentáveis e eficazes em 
termos de custos que visem as emissões de 
CO2 e de outros gases e partículas com 
efeito de estufa, realçando soluções 
ecológicas tanto tecnológicas como não 
tecnológicas mediante a produção de dados 
factuais que permitam adotar ações 
informadas, efetivas e de forma atempada, 
bem como a ligação em rede das 
necessárias competências. As atividades 
incidirão em: melhorar a compreensão das 
alterações climáticas e dos riscos 
associados a fenómenos extremos e a 
alterações abruptas através da
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis; compreender as interações entre o 
ozono e o clima e o ciclo da água na 
atmosfera;  avaliar os impactos a nível 
global, regional e local e vulnerabilidades 
e desenvolver medidas de adaptação e de 
prevenção de riscos, incluindo ameaças ao 
património cultural, inovadoras e eficazes 
em termos de custos; apoiar políticas de 
atenuação e definir estratégias de ação 
rápida para dar resposta, dentro de 
poucas décadas, às alterações climáticas.

Alteração 154

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é disponibilizar conhecimentos 
para a gestão dos recursos naturais que 
permitam atingir um equilíbrio sustentável 

O objetivo é disponibilizar conhecimentos 
para a gestão dos recursos naturais que 
permitam atingir um equilíbrio sustentável 
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entre os recursos limitados e as 
necessidades da sociedade e da economia. 
As atividades incidirão em: aprofundar a 
nossa compreensão sobre o funcionamento 
dos ecossistemas, suas interações com 
sistemas sociais e o seu papel na 
sustentação da economia e do bem-estar 
humano e proporcionar conhecimentos e 
ferramentas que permitam um processo de 
tomada de decisões eficaz e a participação 
do público.

entre os recursos limitados e as 
necessidades da sociedade e da economia. 
As atividades incidirão em: garantir ações 
que salvaguardem a transição, gestão e 
utilização sustentáveis dos recursos e 
serviços hídricos, aprofundar a nossa 
compreensão sobre o funcionamento dos 
ecossistemas, nomeadamente o papel 
regulador desempenhado pelos oceanos e 
pelas florestas na prevenção do 
aquecimento global, suas interações com 
sistemas sociais e o seu papel na 
sustentação da economia e do bem-estar 
humano; e proporcionar conhecimentos e 
ferramentas que permitam um processo de 
tomada de decisões eficaz e a participação 
do público.

Alteração 155

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.3 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantia do abastecimento sustentável
de matérias-primas não energéticas e não 
agrícolas

(c) Garantia da utilização, da gestão e do 
abastecimento sustentáveis de 
matérias-primas não energéticas e não 
agrícolas

Alteração 156

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia e respeitadoras 
do ambiente para fins de prospeção, 
extração, tratamento, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia, eficiente a nível 
de recursos e com uma utilização que 
respeite o ambiente, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
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economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas, 
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica e melhorar a 
sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas, 
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, promover 
a conceção ecológica, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica; desenvolver processos 
e sistemas em circuito fechado, apoiar 
estratégias e a tecnologia de reciclagem e 
reutilização; adotar medidas centradas na 
procura, capacitando os cidadãos e 
consumidores para a redução do consumo 
de matérias-primas e o desperdício,
melhorar a sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

Alteração 157

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover todas as formas de 
ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

O objetivo é promover todas as formas de 
ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores (incluindo 
novas tecnologias e materiais para a 
preservação e restauro do património 
cultural) e sua maior replicação e 
aceitação pelo mercado, com especial 
atenção para as PME, apoio a políticas 
inovadoras e a mudanças societais, 
medição e avaliação dos progressos no 
sentido de uma economia ecológica e 
promoção da eficiência na utilização dos 
recursos através de sistemas digitais.
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Alteração 158

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5.3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Desenvolvimento de sistemas de 
observação e informação globais 
abrangentes e sustentados

(e) Desenvolvimento de sistemas de 
observação e informação globais 
abrangentes e sustentados

O objetivo é garantir a disponibilização das 
informações e dados a longo prazo 
necessários para enfrentar este desafio. As 
atividades incidirão nas capacidades, 
tecnologias e infraestruturas de dados para 
a observação e monitorização da Terra que 
possam continuamente disponibilizar 
informações, previsões e projeções 
atempadas e precisas. Será incentivado o 
acesso livre, aberto e ilimitado a dados e 
informações interoperáveis.

O objetivo é garantir a disponibilização das 
informações e dados a longo prazo 
necessários para enfrentar este desafio. As 
atividades incidirão nas capacidades, 
tecnologias e infraestruturas de dados para 
a observação e monitorização da Terra, 
tanto através da teledeteção como a partir 
de medições no terreno, de que possam 
continuamente disponibilizar informações 
e permitir previsões e projeções atempadas 
e precisas. Será incentivado o acesso livre, 
aberto e ilimitado a dados e informações 
interoperáveis.

Alteração 159

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, incluindo pessoas com 
deficiência, 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.
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Alteração 160

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3.1 – parágrafo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Garantir o empenhamento da sociedade,
consultando também as organizações da 
sociedade civil, nomeadamente as 
organizações de pessoas com deficiência,
na investigação e inovação;

Justificação

A fim de produzir material de investigação útil e relevante para a sociedade, é crucial que as 
pessoas com deficiência e as suas organizações representativas sejam plenamente incluídas 
em projetos de investigação financiados pelo Programa Horizonte 2020. Este é um aspeto 
primordial para assegurar que a investigação europeia produz resultados em consonância 
com as necessidades da sociedade e dos cidadãos, nomeadamente das pessoas com 
deficiência. Nesta fase, não existe presentemente qualquer referência à inclusão das pessoas 
com deficiência na investigação no âmbito do Programa Horizonte 2020, pelo que a proposta 
deve sofrer alterações em conformidade.

Alteração 161

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3.1 – parágrafo 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação; aumentar a 
valorização da ciência pela sociedade;

Justificação

Compreender a importância da ciência é um fator determinante para a sociedade.

Alteração 162

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a capacidade de resistência da (d) Reforçar a capacidade de prevenção, 
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Europa às crises e às catástrofes; resposta e resistência da Europa às crises e 
às catástrofes, nomeadamente as 
catástrofes naturais e provocadas pelo 
Homem;

Alteração 163

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa sofre de uma série de 
fragilidades estruturais quando se trata da 
sua capacidade de inovação e de geração 
de novos serviços, produtos e processos. 
Entre os principais problemas conta-se um 
passado em que a Europa não se revelou 
capaz de atrair e reter talentos, em que 
subutilizou vantagens de que dispunha no 
domínio da investigação em termos de 
criação de valor económico ou social, em 
que se verificaram baixos níveis de 
atividade empresarial, uma escala de 
recursos em pólos de excelência que é 
insuficiente para competir a nível mundial 
e um número excessivo de obstáculos à 
colaboração no âmbito do triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino 
superior, a investigação e as empresas a 
nível europeu.

A Europa sofre de uma série de 
fragilidades estruturais quando se trata da 
sua capacidade de inovação e de geração 
de novos serviços, produtos e processos. 
Entre os principais problemas conta-se um 
passado em que a Europa não se revelou 
capaz de atrair e reter talentos, o 
esgotamento das competências técnico-
científicas distintas, em termos históricos, 
nos diferentes territórios; em que 
subutilizou vantagens de que dispunha no 
domínio da investigação em termos de 
criação de valor económico ou social, em 
que se verificaram baixos níveis de 
atividade empresarial, uma escala de 
recursos em pólos de excelência que é 
insuficiente para competir a nível mundial 
e um número excessivo de obstáculos à 
colaboração no âmbito do triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino 
superior, a investigação e as empresas a 
nível europeu.

Alteração 164

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 

O EIT abordará estas questões promovendo 
mudanças estruturais no panorama europeu 
da inovação. Fá-lo-á incentivando a 
integração do ensino superior, da 
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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.

investigação e da inovação do mais alto 
nível, disseminando os centros de 
colocalização das comunidades do 
conhecimento e inovação (KIC) pelas 
regiões europeias e criando assim novos 
ambientes propícios à inovação, bem como
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.

Alteração 165

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com Objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas.

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal, e 
com um claro valor acrescentado, 
determinado por uma abordagem 
orientada para os resultados. As atuais 
regras relativas à participação, avaliação e 
acompanhamento das KIC permitem a 
tomada de decisões em procedimento 
acelerado equiparável ao das empresas.

Justificação

A referência à abordagem orientada para os resultados, como consta no título, não se reflete 
no texto do parágrafo, devendo o valor acrescentado determinado por essa abordagem ser 
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devidamente clarificado.

Alteração 166

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 3 – alínea f) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O EIT dará um forte contributo para os 
objetivos estabelecidos no Programa-
Quadro Horizonte 2020, em particular ao 
abordar desafios societais de uma forma 
complementar a outras iniciativas nestas 
áreas. Experimentará abordagens novas e 
simplificadas de financiamento e 
governação e desempenhará assim um 
papel pioneiro no panorama europeu da 
inovação. A sua abordagem do 
financiamento será solidamente baseada 
num forte efeito de alavanca, mobilizando 
tanto fundos públicos como privados. 
Além disso, utilizará veículos 
completamente novos de apoio orientado 
para atividades através da Fundação EIT.

O EIT dará um forte contributo para os 
objetivos estabelecidos no Programa-
Quadro Horizonte 2020, em particular ao 
abordar desafios societais de uma forma 
complementar a outras iniciativas nestas 
áreas. Experimentará abordagens novas e 
simplificadas de financiamento e 
governação e desempenhará assim um 
papel pioneiro no panorama europeu da 
inovação. A sua abordagem do 
financiamento será solidamente baseada 
num forte efeito de alavanca, mobilizando 
tanto fundos públicos como privados. 
Além disso, utilizará veículos 
completamente novos de apoio orientado 
para atividades.

Alteração 167

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 3 – alínea g) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Por intermédio das KIC e dos seus centros 
de co-localização – nós de excelência que 
reúnem o ensino superior, a investigação e 
as empresas parceiras num determinado 
local geográfico – o EIT estará igualmente 
ligado à política regional. Em particular, 
assegurará uma melhor ligação entre as 
instituições de ensino superior e a inovação 
e crescimento regionais, no contexto das 
estratégias nacionais e regionais de 
especialização inteligente. Ao fazê-lo, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
da Política de Coesão da União.

Por intermédio das KIC e dos seus centros 
de colocalização – nós de excelência que 
reúnem o ensino superior, a investigação e 
as empresas parceiras num determinado 
local geográfico – o EIT estará igualmente 
ligado à política regional. Em particular, 
assegurará uma melhor ligação entre as 
instituições de ensino superior, o mercado 
de trabalho e a inovação e crescimento 
regionais e locais, no contexto das 
estratégias nacionais, locais e regionais de 
especialização inteligente. Ao fazê-lo, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
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da Política de Coesão da União.

Justificação

Se o ensino superior não estiver também associado ao mercado de trabalho, em particular a 
nível local e regional, a Europa não pode colmatar uma das suas maiores deficiências em 
termos de crescimento económico.

Alteração 168

Proposta de regulamento
Anexo II – Quadro
Texto da Comissão

I Excelência científica, nomeadamente: 27818
1. Conselho Europeu de Investigação 15008
2. Tecnologias Futuras e Emergentes 3505
3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e 

progressão na carreira
6503

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo 
infraestruturas eletrónicas)

2802

II Liderança industrial, nomeadamente: 20280
1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 15580 dos quais 500 

para o EIT
2. Acesso a financiamento de risco** 4000
3. Inovação nas PME 700

III. Desafios societais, nomeadamente: 35888
1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 9077 dos quais 292 

para o EIT
2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, 

investigação marinha e marítima e bioeconomia
4694 dos quais 150 
para o EIT

3. Energia segura, não poluente e eficiente 6537 dos quais 210 
para o EIT

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 7690 dos quais 247 
para o EIT

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

3573 dos quais 115 
para o EIT

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras 4 317 dos quais 138 
para o EIT

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 1542 + 1652***
Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2212

TOTAL 87740

Incluindo 8 975 milhões de euros para as tecnologias da informação e das comunicações 
(ICT), dos quais 1 795 milhões de euros para fotónica, microelectrónica e nanoeletrónica, 
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4 293 milhões de euros para nanotecnologias, materiais avançados e transformação e fabrico 
avançados, 575 milhões de euros para biotecnologias e 1 737 milhões de euros para o espaço. 
Em consequência, ficam disponíveis 6 663 milhões de euros para apoiar as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais.
** Cerca de 131 milhões de euros deste montante podem ser afetados a projetos no âmbito do 
Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas (Plano SET). Cerca de um terço pode ser 
afetado a PME. 
*** O montante total será disponibilizado por meio de dotações, tal como previsto no artigo 
6.º, n.º 3. A segunda dotação de 1 652 milhões de euros será disponibilizada pro rata a partir 
dos orçamentos dos Desafios Societais e da Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais, a título indicativo e sob reserva da análise prevista no artigo 26.º, n.º 1.

Alteração

I Excelência científica, nomeadamente: 29,00%
1. Conselho Europeu de Investigação 14,2%
2. Tecnologias Futuras e Emergentes 3,9%
3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e 

progressão na carreira
7,4%

4. infraestruturas de investigação europeias (incluindo 
infraestruturas eletrónicas)

3,5%

II Liderança industrial, nomeadamente: 25,2%
1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 17,7%
2. Acesso a financiamento de risco** 4,5%
3. Inovação nas PME 3%

III. Desafios societais, nomeadamente: 40,3%
1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 12% 
2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, 

investigação marinha e marítima e bioeconomia
5,3%

3. Energia segura, não poluente e eficiente 7,5%
4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 8,7%
5. Ação climática, eficiência na utilização dos recursos 

e matérias-primas 
4,3%

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras 2,5%
Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 3%
Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2,5%

TOTAL 100%

* Incluindo 57,6 % para as tecnologias da informação e das comunicações (ICT), dos 
quais 11,5 % para fotónica, microeletrónica e nanoeletrónica, 27,6 % para nanotecnologias, 
materiais avançados e transformação e fabrico avançados, 3,7 % para biotecnologias 
e 11,1 % para o espaço. Em consequência, ficam disponíveis 42,9 % para apoiar as 
Tecnologias Facilitadoras Essenciais.
** Cerca de 28,3 % deste montante podem ser afetados a projetos no âmbito do Plano 
Estratégico para as Tecnologias Energéticas (Plano SET). Cerca de um terço pode ser afetado 
a PME.
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