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Alteração 35
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. en

Alteração 36
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na Comunicação «Um orçamento 
para a Europa 2020», a Comissão propôs 
incluir num único Quadro Estratégico 
Comum da Investigação e Inovação as 
áreas abrangidas no período de 
2007-2013 pelo Sétimo Programa-Quadro 
de Investigação e a componente inovação 
do Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação, bem como o 

(10) Na Comunicação «Um orçamento 
para a Europa 2020», a Comissão propôs 
agrupar as três principais fontes de 
financiamento no domínio da 
investigação e da inovação (o atual 7.º 
Programa-Quadro, a atual componente 
inovação do Programa para a 
Competitividade e a Inovação, bem como o 
Instituto Europeu de Inovação e 
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Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (IET), a fim de servir o 
objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
aumentar as despesas em investigação e 
desenvolvimento para 3 % do PIB até 
2020. Na sua Comunicação, a Comissão 
comprometeu-se também a integrar a 
questão das alterações climáticas nos 
programas de despesas da União e destinar 
pelo menos 20 % do orçamento da União 
aos objetivos relacionados com o clima. A 
ação climática e a eficiência dos recursos 
são objetivos que se reforçam mutuamente 
no sentido da concretização de um 
desenvolvimento sustentável. Os objetivos 
específicos relativos a ambos devem ser 
complementados através dos outros 
objetivos específicos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. Em consequência, espera-
se que pelo menos 60 % do orçamento 
global do Programa-Quadro Horizonte 
2020 esteja relacionado com o 
desenvolvimento sustentável. Espera-se 
também que as despesas relacionadas com 
o clima ultrapassem 35 % do orçamento, 
incluindo medidas mutuamente 
compatíveis que melhorem a eficiência na 
utilização dos recursos. A Comissão deve 
facultar informações sobre a amplitude e os 
resultados do apoio no cumprimento dos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas. As despesas relacionadas com o 
clima no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem ser seguidas em 
conformidade com o método indicado na 
referida comunicação.

Tecnologia (IET)) num único Quadro 
Estratégico Comum da Investigação e 
Inovação (QEC). Como tal, a Comissão 
ambiciona servir o objetivo da Estratégia 
Europa 2020 de aumentar as despesas em 
investigação e desenvolvimento para 3 % 
do PIB até 2020. Na sua Comunicação, a 
Comissão comprometeu-se também a 
integrar a questão das alterações climáticas 
nos programas de despesas da União e 
destinar pelo menos 20 % do orçamento da 
União aos objetivos relacionados com o 
clima. A ação climática e a eficiência dos 
recursos são objetivos que se reforçam 
mutuamente no sentido da concretização de 
um desenvolvimento sustentável. Os 
objetivos específicos relativos a ambos 
devem ser complementados através dos 
outros objetivos específicos do Programa-
Quadro Horizonte 2020. Em consequência, 
espera-se que pelo menos 60 % do 
orçamento global do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 esteja relacionado com o 
desenvolvimento sustentável. Espera-se 
também que as despesas relacionadas com 
o clima ultrapassem 35 % do orçamento, 
incluindo medidas mutuamente 
compatíveis que melhorem a eficiência na 
utilização dos recursos. A Comissão deve 
facultar informações sobre a amplitude e os 
resultados do apoio no cumprimento dos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas. As despesas relacionadas com o 
clima no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem ser seguidas em 
conformidade com o método indicado na 
referida comunicação.

Or. en

Alteração 37
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 38
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 20



PE492.556v01-00 6/73 AM\905947PT.doc

PT

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-Quadro Horizonte 
2020.

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

Or. en

Alteração 39
Elena Oana Antonescu.

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-Quadro Horizonte 

(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, em particular os 
seus benefícios no que diz respeito à 
saúde e ao ambiente, 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 
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2020. promoção da sua participação em 
atividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. ro

Alteração 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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-Quadro Horizonte 2020.

(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 
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.

Or. en
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Alteração 41
Rolandas Paksas

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.

Or. en

Alteração 42
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

(21) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e progressos da ciência e 
tecnologia, da indústria, das políticas e da 
sociedade. 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 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 
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europeias de inovação. 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.

Or. en

Alteração 43
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 44
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 45
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para suscitar o interesse 
pela profissão de investigador na União, 
nomeadamente como uma perspetiva de 
carreira para os jovens. 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.

Or. ro

Alteração 46
Philippe Juvin
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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.

Or. fr

Alteração 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 

(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 
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artigo 8.º do TFUE. qualificação profissional do pessoal afeto 
à investigação.

Or. en

Alteração 48
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 49
Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 24
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Texto da Comissão Alteração

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

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
tidos em conta os pareceres do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias. As atividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.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.

Or. en

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 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
tidos em conta os pareceres do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias. As atividades de 

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
tidos em conta os pareceres do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias. As atividades de 
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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. 
Todas as atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

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. As 
atividades de investigação financiadas 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020 
devem respeitar os princípios e 
disposições legislativas dos 
Estados-Membros. Todas as atividades 
devem ser realizadas assegurando um 
elevado nível de proteção da saúde humana 
conforme estabelecido no artigo 168.º do 
TFUE.

(Os Programas-Quadro devem respeitar o 
direito constitucional nacional dos
Estados-Membros aquando do 
estabelecimento de financiamentos para a 
investigação. A UE não pode financiar 
investigação que não seja autorizada nos 
Estados-Membros.)

Or. en

Alteração 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

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 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 

(25) As terapias com células estaminais 
demonstraram a sua eficácia em 
determinadas áreas, em particular na 
medicina regenerativa. Por conseguinte, a 
União deve continuar a apoiar este tipo de 
investigação. A Comissão Europeia 
reconhece, contudo, as questões éticas 
que são levantadas pela investigação 
sobre células estaminais embrionárias 
humanas, razão pela qual não solicita 
explicitamente a sua utilização. A eventual 
utilização de células estaminais adultas, 
mais concretamente células do cordão 
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qualquer atividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
atividade que seja nele proibida.

umbilical e as células estaminais 
pluripotentes induzidas, 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 
estaminais embrionárias humanas. 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.

Or. it

Alteração 52
Frédérique Ries

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 
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.

(25) A Comissão Europeia manifesta 
preocupação relativa à equidade da 
utilização de células estaminais humanas, 
adultas, embrionárias ou provenientes do 
cordão umbilical. A eventual utilização de 
células estaminais humanas fica ao critério 
dos cientistas em função dos objetivos 
terapêuticos 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 necessárias aprovações dos 
Estados-Membros em causa.

Or. fr

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 16.º, n.º 4, sobre o tema das células estaminais 
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humanas.

Alteração 53
Alda Sousa

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 
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.

(25) 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 estaminais embrionárias humanas 
que não obtenham as necessárias
aprovações dos Estados-Membros. A
utilidade da criação e manutenção de 
bancos públicos de células estaminais 
embrionárias deve ser considerada.

Or. pt

Alteração 54
Peter Liese, Richard Seeber

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 

(25) As terapias com células estaminais 
demonstraram o seu valor acrescentado 
em determinados casos, em particular na 
medicina regenerativa. Mais 
especificamente, as células estaminais do 
cordão umbilical e as células estaminais 
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objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos
que impliquem a utilização de células 
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.

adultas já conduziram a tratamentos 
comprovados. Por conseguinte, a União 
deve continuar a apoiar a sua 
investigação. Deve ser dada prioridade à 
exploração de alternativas existentes ou 
futuras em matéria de investigação de 
células estaminais embrionárias humanas, 
nomeadamente células estaminais do 
cordão umbilical, células estaminais 
pluripotentes induzidas e células 
estaminais adultas.

Or. en

Justificação

As alterações baseiam-se nas alterações 1 e 6 do relator, mas têm em consideração que foi 
decidido limitar o parecer estritamente à competência da Comissão ENVI, que diz respeito ao 
ambiente, à saúde e à segurança alimentar. Os aspetos jurídicos e éticos são da competência 
da Comissão de Assuntos Jurídicos. É por esta razão que a alteração procura evitar qualquer 
referência à questão ética.

Alteração 55
Cristian Silviu Buşoi

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 
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 

(25) As terapias com células estaminais 
demonstraram o seu grande valor 
acrescentado, especialmente na medicina 
regenerativa. 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 
embrionárias 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 estaminais 
embrionárias humanas que não obtenham 
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atividade que seja nele proibida. 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. A 
Comissão deve apoiar ativamente a 
investigação que tenha como objetivo 
desenvolver alternativas às células 
estaminais embrionárias.

Or. en

Justificação

Correção à alteração proposta no projeto de parecer. O novo texto não refere quaisquer 
alternativas específicas, deixando em aberto a inclusão de quaisquer alternativas existentes 
ou futuras desenvolvidas pelos cientistas.

Alteração 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 
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.

(25) Deve ser prestada especial atenção às 
diferenças consideráveis entre as 
legislações nacionais dos vários 
Estados-Membros no que diz respeito à 
investigação que envolva embriões 
humanos e células estaminais 
embrionárias humanas. A política de 
investigação da UE não deve conduzir à 
harmonização das legislações nacionais 
dos Estados-Membros. A Comissão não 
deve descurar a sua declaração, relativa 
ao 7.º Programa-Quadro de Investigação, 
de manter a prática atual e não 
apresentar ao comité de regulamentação 
propostas de projetos que incluam 
atividades de investigação que destruam 
embriões humanos, nomeadamente para a 
aquisição de células estaminais1. Esse 
compromisso deve ser introduzido no 
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presente regulamento para garantir a sua 
continuidade jurídica.
__________________
1 Ponto 12 das Declarações da Comissão 
relativas ao artigo 6.º, anexadas à Decisão 
1982/2006/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativa ao Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia de atividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração, JO L 412 de 
30.12.2006, p.1.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa conferir força jurídica ao compromisso das Comissões da UE em 
matéria de investigação de células estaminais.

Alteração 57
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Na sequência do processo 
C-34/101, o Tribunal de Justiça da União 
Europeia determinou que o direito da UE 
proíbe a concessão de patentes às células 
estaminais embrionárias humanas. Em 
conformidade com o acórdão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia no processo 
C-34/10, a investigação com base em 
células estaminais embrionárias deve ser 
excluída do financiamento da UE.
__________________
1 Processo C-34/10, Acórdão do Tribunal 
de Justiça (Grande Secção) de 18 de 
outubro de 2011, Oliver Brüstle contra 
Greenpeace eV.
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Or. en

Alteração 58
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) No âmbito do presente 
programa-quadro, a Comissão Europeia 
deve conferir mais atenção à investigação 
no domínio das células extraídas do 
sangue do cordão umbilical (capacidade 
de diferenciação, de proliferação e de 
utilização autóloga ou alogénica, 
ausência de reação imunológica por parte 
do recetor), já utilizadas com êxito no 
tratamento de determinadas doenças.

Or. fr

Justificação

A presente alteração esclarece a opinião do relator expressa na alteração 6 sobre a questão 
da investigação das células estaminais extraídas do sangue do cordão umbilical, que deve 
constituir uma terceira via de investigação sobre células estaminais incentivada no âmbito do
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 59
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) A política de investigação da UE e 
o seu financiamento devem assegurar que 
os cientistas cujas investigações são 
financiadas com o dinheiro dos 
contribuintes da UE patenteiem as 
respetivas invenções na UE. Uma vez que 
as células estaminais embrionárias 
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humanas não são patenteáveis (Ver
processo C-34/10 do TJUE), este tipo de 
investigação deverá ser excluído do 
financiamento da UE para assegurar uma 
aplicação responsável do dinheiro dos 
contribuintes. Não obstante, um 
Estado-Membro pode decidir financiar 
esta investigação recorrendo 
exclusivamente ao respetivo orçamento 
nacional e em conformidade com a 
respetiva legislação nacional.

Or. en

Alteração 60
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) 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. É portanto 
adequado que a União Europeia atue 
nesta matéria, observando as seguintes 
recomendações - deve:
- ter em consideração o interesse da 
comunidade científica em todos os tipos 
de investigação;
- procurar um equilíbrio entre estes 
diferentes tipos de investigação sobre as 
células estaminais, sem privilegiar um em 
detrimento dos outros;
- considerar as questões éticas levantadas 
por cada categoria de células estaminais
sem discriminação.
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Or. fr

Alteração 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) De modo a maximizar o impacto 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
deve ser prestada especial atenção às 
abordagens multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares 
como elementos necessários para um 
importante progresso científico. Os 
avanços científicos 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.

Or. en

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 62
Frédérique Ries
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) As PME constituem uma fonte 
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 contribuir para a realização 
dos objetivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act).

Or. fr

Alteração 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve promover a cooperação com países
terceiros com base em interesses comuns e 
no benefício mútuo. A cooperação 
internacional em matéria de ciência, 
tecnologia e inovação deve ser orientada de 
modo a contribuir para alcançar os 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
sentido de reforçar a competitividade, 
contribuir para enfrentar os desafios 
societais e apoiar as políticas externas da 
UE e o desenvolvimento de políticas, 
incluindo a geração de sinergias com 
programas externos 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.
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Or. en

Alteração 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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 possibilidade de 
cooperação internacional.

Or. en

Alteração 65
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

(32) A necessidade de uma nova 
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. Na 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 66
Philippe Juvin

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. 
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.

(35) Uma gestão eficaz do desempenho, 
incluindo a avaliação e o 
acompanhamento, exige o 
desenvolvimento de indicadores comuns 
europeus 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. 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.

Or. fr

Alteração 67
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 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.

Or. en

Alteração 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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 
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 
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essenciais para alcançar a excelência na 
investigação e inovação.

Or. en

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 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Texto da Comissão Alteração

(e-B) «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 
investimento público, recorrendo às 
sinergias estabelecidas entre países e 
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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.

Or. en

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 71
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 72
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego, melhores cuidados e resultados 
no domínio da saúde e a garantia da 
competitividade e crescimento sustentável 
da Europa a longo prazo.

Or. en

Alteração 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 75
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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 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.

Or. en

Alteração 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União ao exercer um efeito de 
alavanca para a mobilização de um 
financiamento adicional suficiente para a 
investigação, desenvolvimento e inovação. 
Deve, deste modo, apoiar a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI), devendo os 
instrumentos de ligação entre a 
Investigação e Inovação e os Fundos 
Estruturais ser executados através dos 
programas «Regiões do Conhecimento» e 
«Especializações Inteligentes», ambos
localizados no seio do EEI, de modo a 
criar indicadores objetivos para as etapas 
da excelência.

Or. en



PE492.556v01-00 32/73 AM\905947PT.doc

PT

Justificação

Os projetos «Regiões do Conhecimento» e «Especialização Inteligente» podem ser 
importantes para as sinergias entre os Fundos Estruturais e o Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Alteração 77
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O presente regulamento não deve 
financiar as despesas administrativas da 
Comissão para a execução deste 
programa, nem a construção ou o 
funcionamento de grandes projetos 
infraestruturais europeus, tais como o 
Galileo, a GMES ou o ITER.

Or. en

Alteração 78
Jill Evans, Yves Cochet

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. 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.

Or. en
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Alteração 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 81
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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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 
87 740 milhões de euros, dos quais um 
máximo de 86 698 milhões de euros será 
atribuído a atividades ao abrigo do título 
XIX do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE).

Or. it

(Ver alteração ao anexo II)

Alteração 82
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

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).

Or. en

Alteração 83
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Excelência científica, 23 818 milhões 
de euros;

Or. it
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(Ver alteração ao anexo II)

Alteração 84
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Excelência científica, 29,3 %;

Or. en

Alteração 85
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Liderança industrial, 25 280 milhões de 
euros;

Or. it

(Ver alteração ao anexo II)

Alteração 86
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Liderança industrial e pós-industrial, 
25 280 milhões de euros;

Or. en
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Justificação

É importante ter em conta que a pós-industrialização já é uma realidade em alguns 
Estados-Membros, os quais avançaram para uma sociedade pós-industrial com setores 
dinâmicos de serviços e alta tecnologia. Por outro lado, a Europa, que se encontra aquém 
dos seus principais concorrentes, precisa de investir mais nos principais setores industriais, 
como cerne da competitividade; assim, é simplesmente sensato ter um orçamento mais 
equilibrado que abranja duas das três prioridades: liderança industrial e desafios societais.

Alteração 87
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Liderança industrial, 25,2 %;

Or. en

Alteração 88
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Desafios societais, 34 388 milhões de 
euros.

Or. it

(Ver alteração ao anexo II)

Alteração 89
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) Desafios societais, 30 888 milhões de 
euros.

Or. en

Justificação

Associada à alteração do artigo 6.º, n.º 2, parágrafo 1, alínea b), de modo a garantir uma 
repartição orçamental mais equilibrada. É crucial desenvolver uma política industrial e 
pós-industrial forte a nível da UE se quisermos vencer os grandes desafios societais que as 
sociedades europeias enfrentam atualmente e nas próximas décadas (criar empregos bons e 
dignos e tentar melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus).

Alteração 90
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Desafios societais, 40,4 %.

Or. en

Alteração 91
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 2,1 % do orçamento 
total.
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Or. en

Alteração 92
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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 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).

O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 2 524 milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II. É 
atribuída uma primeira dotação de 1 042
milhões de euros ao Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para as atividades 
ao abrigo do título XVII do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. É 
atribuída uma segunda dotação de 1 482
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).

Or. it

(Ver alteração ao anexo II)

Alteração 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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 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).

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.

Or. en

Alteração 94
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este financiamento em duas dotações 
plurianuais abrange:

Suprimido

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;
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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.

Or. en

Alteração 95
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

A segunda dotação é disponibilizada na 
sequência da análise prevista no 
artigo 26.º, n.º 1, tendo especialmente em 
conta:

Suprimido

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.

Or. en

Alteração 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 

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

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

Or. en

Alteração 97
Frédérique Ries

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;

Or. fr

Alteração 98
Oreste Rossi

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

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

Or. it

Alteração 99
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 100
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução do 1. Para fins de execução do 
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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.

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, consultas ativas a 
organizações de pessoas com deficiência e 
processos transparentes e interativos que 
garantam que seja apoiada uma 
investigação e inovação responsáveis.

Or. en

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 101
Karin Kadenbach

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 

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 
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específicos e processos transparentes e 
interativos que garantam que seja apoiada 
uma investigação e inovação responsáveis.

específicos (por exemplo, a organizações 
de pacientes no que diz respeito à 
investigação na área da saúde), e 
processos transparentes e interativos que 
garantam que seja apoiada uma 
investigação e inovação responsáveis.

Or. en

Alteração 102
Corinne Lepage

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, e 
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, 
atividades prospetivas, e consultas públicas 
com objetivos específicos e processos 
transparentes e interativos que garantam 
que seja apoiada uma investigação e 
inovação responsáveis.

Or. en

Alteração 103
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução do 1. Para fins de execução do 
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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.

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, consultas ativas a 
organizações de pessoas com deficiência e 
processos transparentes e interativos que 
garantam que seja apoiada uma 
investigação e inovação responsáveis.

Or. en

Alteração 104
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Com base no trabalho iniciado no 
âmbito do tema Ciência e Sociedade do 
Sétimo Programa-Quadro, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
garantir a participação de organizações 
da sociedade civil, tanto na definição das 
prioridades de investigação e na conceção 
de determinados programas de trabalho, 
como nas atividades de investigação, 
quando adequado, através de convites à 
apresentação de projetos específicos.

Or. en

Alteração 105
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. 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.

Or. en

Alteração 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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 
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.

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 
abordagem sistémica das questões 
espaciais, urbanas e territoriais, à 
promoção do funcionamento e da 
realização do Espaço Europeu da 
Investigação, à cooperação com países 
terceiros, à investigação e inovação 
responsáveis, incluindo as questões de 
género, ao reforço da atratividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores.

Or. en
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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 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 
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.

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 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, ao 
desenvolvimento da investigação nos 
sistemas jurídicos europeus, à cooperação 
com países terceiros, à investigação e 
inovação éticas e responsáveis, incluindo o 
respeito da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres na investigação, 
ao reforço da atratividade da profissão de 
investigador para ambos os sexos e à 
facilitação da mobilidade transfronteiras e 
intersetorial dos investigadores.

Or. en

Alteração 108
Corinne Lepage
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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 
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.

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, 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, 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.

Or. en

Alteração 109
Corinne Lepage

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 

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

promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, a uma 
governação mais inclusiva em termos de 
investigação, a uma investigação 
participativa, ao reforço da atratividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores.

Or. en

Alteração 110
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. en

Alteração 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1
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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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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valores da sociedade. Este quadro 
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.

Or. en

Alteração 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 115
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
tomar as medidas adequadas para evitar 
qualquer tipo de discriminação com base 
no sexo, raça ou origem étnica, religião 
ou crença, deficiência e idade no 
conteúdo da investigação e inovação, 
nomeadamente medidas para remover 
barreiras à acessibilidade das pessoas com 
deficiência.

Or. en

Alteração 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
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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.

Or. en

Alteração 117
Petru Constantin Luhan

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, os seus Protocolos Adicionais, 
bem como a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.

Or. en

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.
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Alteração 118
Chris Davies

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. As 
atividades de investigação 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.

Or. en

Alteração 119
Rolandas Paksas

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, os seus Protocolos Adicionais, 
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bem como a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.

Or. en

Alteração 120
Petru Constantin Luhan

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.

Or. en

Alteração 121
Oreste Rossi

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 e animal para efeitos de 
reprodução;

Or. it
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Alteração 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 de 
reprodução, terapêuticos ou científicos;

Or. en

Alteração 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investigação que envolva a 
destruição de embriões humanos;

Or. en
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Alteração 125
Carl Schlyter

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;

Or. en

Justificação

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

Alteração 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investigação que utilize células 
estaminais embrionárias humanas;

Or. en

Alteração 127
Carl Schlyter

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;
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Or. en

Justificação

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

Alteração 128
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Investigação sobre mamíferos ou 
pássaros que envolva a privação materna
deliberada;

Or. en

Justificação

A UE não deve financiar investigações sobre mamíferos ou pássaros que envolva a privação 
materna deliberada.

Alteração 129
Glenis Willmott

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 
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.

4. A investigação de células estaminais é 
um via promissora para o tratamento ou 
cura de muitas doenças 
neurodegenerativas e crónicas. A 
investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
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Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

Or. en

Alteração 130
Alda Sousa

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 
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.

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. As 
prioridades de investigação e 
financiamento devem ser definidas de 
acordo com as provas facultadas pelo
conhecimento científico adquirido.

Or. pt

Justificação

As prioridades da investigação e respetivo financiamento devem evoluir consoante o 
conhecimento científico adquirido e não ser definidas e fixadas à partida para um longo 
período de tempo.

Alteração 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

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 
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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.

humanas adultas devem ser apoiadas. O 
financiamento para a investigação sobre 
células estaminais humanas adultas pode
ser concedido, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Em 
particular, deve ser apoiada a 
investigação sobre células estaminais 
provenientes do sangue do cordão 
umbilical e células estaminais 
pluripotentes induzidas. 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.

Or. it

Alteração 132
Frédérique Ries

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 
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.

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas, embrionárias ou
provenientes do cordão umbilical, pode 
ser financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. A 
investigação sobre células embrionárias 
apenas pode ser realizada em embriões 
supranumerários, concebidos através de 
uma fecundação in vitro e que não sejam
necessários para fins reprodutivos.
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. Porém, a 
investigação médica sobre qualquer tipo 
de célula estaminal é financiada nos
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Estados-Membros onde essa atividade 
seja autorizada.

Or. fr

Justificação

É importante adotar uma abordagem objetiva e tolerante da questão sensível dos embriões 
supranumerários: alguns países proíbem todo o tipo de investigação sobre células estaminais 
embrionárias e fetais; outros são mais flexíveis, permitindo a utilização de embriões 
supranumerários; por fim, alguns países autorizam a investigação sobre células estaminais 
provenientes de embriões supranumerários com menos de 14 dias.

Alteração 133
Peter Liese

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 
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.

4. As atividades de investigação destinadas 
a desenvolver e melhorar as terapias 
baseadas em células estaminais humanas 
devem ser apoiadas. Mais 
especificamente, devem ser apoiadas a 
investigação sobre células estaminais do 
cordão umbilical, células estaminais 
pluripotentes induzidas e células 
estaminais adultas, bem como quaisquer 
potenciais alternativas futuras às células 
estaminais embrionárias.

Or. en

Justificação

As alterações baseiam-se nas alterações 1 e 6 do relator, mas têm em consideração que foi 
decidido limitar o parecer estritamente à competência da Comissão ENVI, que diz respeito ao 
ambiente, à saúde e à segurança alimentar. Os aspetos jurídicos e éticos são da competência 
da Comissão de Assuntos Jurídicos. É por esta razão que a alteração procura evitar qualquer 
referência à questão ética.
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Alteração 134
Cristian Silviu Buşoi

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 
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.

4. As atividades de investigação destinadas 
a desenvolver e melhorar as terapias 
baseadas em células estaminais humanas 
devem ser apoiadas. A investigação sobre 
células estaminais embrionárias humanas
pode ser financiada, dependendo do 
conteúdo da 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.

Or. en

Alteração 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 
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.

4. A investigação sobre outros tipos de
células estaminais humanas pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
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.

Or. en
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Alteração 136
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A investigação baseada em ensaios 
em animais, no âmbito da Diretiva 
2010/63/UE relativa à proteção dos 
animais utilizados para fins científicos,
deve ser objeto de um processo de análise 
rigoroso e transparente do mérito ético e 
científico, incluindo a plena 
fundamentação das alegações respeitantes 
à pertinência dos modelos animais para a 
situação humana.

Or. en

Justificação

Nos termos da Diretiva 2010/63/UE relativa à proteção dos animais utilizados para fins 
científicos, é necessária uma avaliação global dos projetos, tendo também em conta 
considerações éticas quanto à utilização dos animais. A UE só deve financiar investigações 
baseadas em ensaios em animais que tenham sido objeto de um processo de análise rigoroso 
e transparente do mérito ético e científico.

Alteração 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

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 da União, 
incluindo os Fundos Estruturais e o 
Programa para a Competitividade das 
Empresas e das PME (COSME).

Or. en
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Justificação

Complementa a alteração 9 do projeto de parecer.

Alteração 138
Cristian Silviu Buşoi

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, 
criando, se necessário, comités diretivos
setoriais compostos por investigadores 
prestigiados que aconselhem quanto ao 
processo de estabelecimento de 
prioridades.

Or. en

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 139
Oreste Rossi

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 

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
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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.

resultado que cerca de 30 % 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.

Or. it

Justificação

O incentivo a uma participação das PME no Programa-Quadro, muito superior à que foi 
proposta pela Comissão, tem uma importância estratégica.

Alteração 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
transeuropeia;

Or. en

Alteração 141
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Potencial escala do impacto na 
resposta às preocupações societais, à
sustentabilidade e à competitividade 
industrial;

Or. en
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Alteração 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 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.

Or. en

Alteração 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

Or. en

Alteração 144
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
Estados-Membros.

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre
regiões de Estados-Membros, de 
preferência que façam parte da mesma 
euro-região ou do mesmo AECT, 
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conforme o disposto no Regulamento 
(CE) n.º 1082/2006.

Or. it

Alteração 145
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. fr

Alteração 146
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União e 

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

Or. fr

Alteração 147
Petru Constantin Luhan

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;

Or. en

Alteração 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No sentido de 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.
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Or. en

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 149
Elena Oana Antonescu.

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 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.

Or. ro

Alteração 150
Karin Kadenbach

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 

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 
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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.

Tecnologia, com a contribuição de 
intervenientes externos relevantes, por 
exemplo, organizações de pacientes. 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.

Or. en

Alteração 151
Corinne Lepage

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 e as alterações 
climáticas, a investigação marinha e 
marítima, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima.

Or. en

Alteração 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
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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.

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, 
incluindo informação sobre o montante das 
despesas relacionadas com o clima.

Or. en

Alteração 153
Cristian Silviu Buşoi

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 
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privado, conforme previsto no 
Regulamento XX/2012 [Regulamento EIT 
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 ainda
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.

Or. en

Alteração 154
Anna Záborská

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do seu programa 
específico, incluindo o Conselho Europeu 
de Investigação, e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e da contínua 
relevância de todas as medidas, da 

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

eficiência e da utilização dos recursos, da 
margem para uma maior simplificação e do 
valor acrescentado europeu. A referida 
avaliação tem igualmente em conta os 
aspetos relativos ao acesso a oportunidades 
de financiamento para os participantes em 
todas as regiões, para as PME e para a 
promoção da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres. Além disso, a 
avaliação tem em conta a contribuição das 
medidas para as prioridades da União de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e os resultados sobre o impacto a 
longo prazo das medidas dos programas 
seus predecessores.

Or. en


