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Alteração 53
Rolandas Paksas

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Enquanto o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 define o objetivo geral, as 
prioridades e as linhas gerais dos objetivos 
específicos e das atividades a realizar, o 
Programa Específico deve definir os 
objetivos específicos e as linhas gerais das 
atividades que são específicas a cada uma 
das partes. As disposições estabelecidas no 
Programa-Quadro Horizonte 2020 relativas 
à execução são plenamente aplicáveis ao 
presente Programa Específico, incluindo as 
relativas a princípios éticos.

(3) Enquanto o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 define o objetivo geral, as 
prioridades e as linhas gerais dos objetivos 
específicos e das atividades a realizar, o 
Programa Específico deve definir os 
objetivos específicos e as linhas gerais das 
atividades que são específicas a cada uma 
das partes. As disposições estabelecidas no 
Programa-Quadro Horizonte 2020 relativas 
à execução são plenamente aplicáveis ao 
presente Programa Específico, incluindo as 
relativas a princípios éticos. O acesso a 
informação e as ações de comunicação 
respeitantes ao PQ Horizonte 2020, 
incluindo as comunicações relativas a 
projetos e resultados apoiados, exigem o 
fornecimento de formatos acessíveis a 
todos. Estão incluídos nos formatos 
acessíveis carateres grandes, Braille, texto 
de fácil leitura, áudio, vídeo e formato 
eletrónico, entre outros.

Or. en

Alteração 54
Julie Girling

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de manter e reforçar a liderança 
industrial da União, é urgente incentivar os 
investimentos do setor privado em 
investigação, desenvolvimento e inovação, 
promover a investigação e a inovação com 

(8) A fim de manter e reforçar a liderança 
industrial da União, é urgente incentivar os 
investimentos do setor privado em 
investigação, desenvolvimento e inovação, 
promover a investigação e a inovação com 
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uma agenda orientada para as empresas e 
acelerar o desenvolvimento de novas 
tecnologias que estarão subjacentes às 
empresas e ao crescimento económico de 
amanhã. A parte II «Liderança Industrial» 
deve apoiar investimentos em investigação 
e inovação de nível excelente no domínio 
das tecnologias facilitadoras essenciais e de 
outras tecnologias industriais, facilitar o 
acesso a financiamentos de risco para 
empresas e projetos inovadores e prestar 
apoio a nível da União para a inovação nas 
pequenas e médias empresas.

uma agenda orientada para as empresas e 
acelerar o desenvolvimento de novas 
tecnologias que estarão subjacentes às 
empresas e ao crescimento económico de 
amanhã. A parte II «Liderança Industrial» 
deve apoiar investimentos em investigação 
e inovação de elevada qualidade no 
domínio das tecnologias facilitadoras 
essenciais e de outras tecnologias 
industriais, facilitar o acesso a 
financiamentos de risco para empresas e 
projetos inovadores e prestar apoio a nível 
da União para a inovação nas pequenas e 
médias empresas

Or. en

Alteração 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de manter e reforçar a liderança 
industrial da União, é urgente incentivar os 
investimentos do setor privado em 
investigação, desenvolvimento e inovação, 
promover a investigação e a inovação com 
uma agenda orientada para as empresas e 
acelerar o desenvolvimento de novas 
tecnologias que estarão subjacentes às 
empresas e ao crescimento económico de 
amanhã. A parte II «Liderança Industrial» 
deve apoiar investimentos em investigação 
e inovação de nível excelente no domínio 
das tecnologias facilitadoras essenciais e de 
outras tecnologias industriais, facilitar o 
acesso a financiamentos de risco para 
empresas e projetos inovadores e prestar 
apoio a nível da União para a inovação nas 
pequenas e médias empresas.

(8) A fim de manter e reforçar a liderança 
industrial da União, em particular no que 
diz respeito às indústrias respeitadoras do 
ambiente, é urgente incentivar os 
investimentos do setor privado em 
investigação, desenvolvimento e inovação, 
promover a investigação e a inovação com 
uma agenda orientada para as empresas e 
acelerar o desenvolvimento de novas 
tecnologias que estarão subjacentes às 
empresas e ao crescimento económico de 
amanhã. A parte II «Liderança Industrial» 
deve apoiar investimentos em investigação 
e inovação de nível excelente no domínio 
das tecnologias facilitadoras essenciais e de 
outras tecnologias industriais, em 
particular aquelas que respeitam o 
ambiente, facilitar o acesso a 
financiamentos de risco para empresas e 
projetos inovadores e prestar apoio a nível 
da União para a inovação nas pequenas e 
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médias empresas.

Or. lt

Alteração 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação de 
nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação 
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. As atividades 
devem apoiar diretamente as 
correspondentes competências em políticas 
setoriais a nível da União. Todos os 
desafios devem também contribuir para o 
objetivo abrangente de desenvolvimento 
sustentável.

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação de 
nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação 
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. As atividades 
devem apoiar diretamente as 
correspondentes competências em políticas 
setoriais a nível da União. Todos os 
desafios devem também contribuir para o 
objetivo abrangente de desenvolvimento 
sustentável e para o desenvolvimento de 
sociedades seguras e inovadoras.

Or. lt

Alteração 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Programa Específico deve 
complementar as ações realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras ações 
da União que sejam necessárias para o 
esforço estratégico geral de implementação 
da Estratégia Europa 2020, em especial 
com ações relativas às políticas em matéria 
de coesão, agricultura e desenvolvimento 
rural, ensino e formação profissional, 
indústria, saúde pública, proteção do 
consumidor, política social e de emprego, 
energia, transportes, ambiente, ação 
climática, segurança, política marinha e das 
pescas, cooperação para o desenvolvimento 
e políticas de alargamento e de vizinhança.

(15) O Programa Específico deve 
complementar as ações realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras ações 
da União que sejam necessárias para o 
esforço estratégico geral de implementação 
da Estratégia Europa 2020, em especial 
com ações relativas às políticas em matéria 
de coesão, agricultura e desenvolvimento 
rural, ensino e formação profissional, 
indústria, saúde pública, proteção do 
consumidor, política social e de emprego, 
energia, transportes, ambiente, ação 
climática, segurança, política marinha e das 
pescas, cooperação para o desenvolvimento 
e políticas de alargamento e de vizinhança.
Ao incentivar a inovação e a investigação, 
deve-se promover sinergias entre estes 
domínios políticos, pois a experiência 
demonstra que, em determinados casos, os 
problemas societais podem ser resolvidos 
somente por meio de soluções complexas 
e integradas.

Or. lt

Alteração 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Conhecimento, ciência e tecnologia. 
Ciências da vida, saúde, terra, ambiente, 
recursos naturais e segurança alimentar;

Or. en
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Alteração 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) Desafio social, económico e no âmbito 
das humanidades. Desafios demográficos, 
educação, questões territoriais, 
governação, cultura, conteúdos digitais, 
humanidades, herança cultural e áreas 
intangíveis do conhecimento;

Or. en

Alteração 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Reforçar a transferência do 
conhecimento da investigação e inovação 
para todos os níveis de educação;

Or. en

Alteração 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A parte III «Desafios Societais» contribui 
para a prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no artigo 5.º, n.º 2, alínea c), 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 

A parte III «Desafios Societais» contribui 
para a prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no artigo 5.º, n.º 2, alínea c), 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 



PE492.557v01-00 8/49 AM\905948PT.doc

PT

mediante a prossecução de ações de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação que 
contribuam para a realização dos seguintes 
objetivos específicos:

mediante a prossecução de ações de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação e 
das respetivas questões socioeconómicas, 
que contribuam para a realização dos 
seguintes objetivos específicos:

Or. en

Alteração 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da saúde e do bem-estar ao 
longo da vida;

(a) Melhoria da saúde e do bem-estar ao 
longo da vida e melhoria das soluções 
para manter a autonomia dos idosos; 

Or. en

Alteração 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Concretização de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e 
resiliente às alterações climáticas, bem 
como de um abastecimento sustentável de 
matérias-primas que satisfaça as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites de 
sustentabilidade dos recursos naturais do 
planeta;

(e) Concretização de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e 
resiliente às alterações climáticas e dos 
impactos da alteração climática na 
mudança da estrutura do ecossistema,
bem como de um abastecimento 
sustentável de matérias-primas que 
satisfaça as necessidades de uma população 
mundial em expansão dentro dos limites de 
sustentabilidade dos recursos naturais do 
planeta;

Or. en
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Alteração 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) adaptação aos desafios procedentes 
dos impactos negativos da alteração 
climática, relacionados com o ciclo 
hidrológico, a redução da biodiversidade e 
a gestão dos recursos naturais

Or. en

Alteração 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) promoção de uma interação 
coerente entre zonas urbanas e rurais de 
modo a melhorar a sustentabilidade 
ambiental;

Or. en

Alteração 66
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) identificação das necessidades e 
prioridades de investigação socialmente
relevantes, através da criação de 
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plataformas de diálogo entre a sociedade 
civil e os investigadores e garantindo a 
participação da sociedade civil na 
definição, implementação e avaliação dos 
programas de investigação no âmbito dos 
desafios societais;

Or. en

Alteração 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) promoção da adaptação da 
sociedade e das instituições aos resultados 
e à inovação científicos, às alterações 
demográficas e climáticas e a outras 
grandes questões societais.

Or. en

Alteração 68
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) aproveitamento da diversidade do 
conhecimento dentro da sociedade e 
contribuição para a inovação social 
através de abordagens de investigação 
participativa;

Or. en
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Alteração 69
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020], a 
dotação financeira para a execução do 
Programa Específico é de 86 198 milhões 
de euros.

1. A dotação para a execução do 
Programa Específico está em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020].

Or. it

Alteração 70
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As despesas administrativas da 
Comissão não podem ser superiores a 6 % 
dos montantes referidos no artigo 6.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
referentes às partes I, II e III do Programa 
Específico.

3. As despesas administrativas da 
Comissão não podem ser superiores a 3 % 
dos montantes referidos no artigo 6.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
referentes às partes I, II e III do Programa 
Específico.

Or. it

Justificação

Redução dos custos administrativos e de gestão com vista a alargar os recursos destinados à 
consecução dos objetivos previstos no programa-quadro.

Alteração 71
Chris Davies
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Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os programas de trabalho para execução 
das partes I, II e III referidas no artigo 2.º, 
n.º 2, alíneas a), b) e c), devem estabelecer 
os objetivos a atingir, os resultados 
esperados, o método de execução e o seu 
montante total, incluindo quando adequado 
uma informação indicativa do montante 
das despesas ligadas ao clima. Devem 
também incluir uma descrição das ações a 
financiar, uma indicação dos montantes 
afetados a cada ação e um calendário 
indicativo de execução, bem como uma 
abordagem plurianual e orientações 
estratégicas para os anos de execução 
seguintes. Devem incluir, em relação às 
subvenções, as prioridades, os critérios de 
avaliação essenciais e a taxa máxima de 
cofinanciamento. Devem também permitir 
uma abordagem ascendente que contemple 
os objetivos de formas inovadoras.

Os programas de trabalho para execução 
das partes I, II e III referidas no artigo 2.º, 
n.º 2, alíneas a), b) e c), devem estabelecer 
os objetivos a atingir, os resultados 
esperados, o método de execução e o seu 
montante total, incluindo quando adequado 
uma informação indicativa do montante 
das despesas ligadas ao clima. Devem 
também incluir uma descrição das ações a 
financiar, uma indicação dos montantes 
afetados a cada ação e um calendário 
indicativo de execução, bem como uma 
abordagem plurianual e orientações 
estratégicas para os anos de execução 
seguintes. Devem incluir, em relação às 
subvenções, as prioridades, os critérios de 
avaliação essenciais e a taxa máxima de 
cofinanciamento. Devem também permitir 
uma abordagem estratégica tanto
descendente como ascendente, 
dependendo do caso, que contemple os 
objetivos de formas inovadoras.

Or. en

Justificação

Enquanto uma abordagem ascendente superficialmente coordenada é apropriada em 
algumas áreas de investigação, outras áreas requerem uma ampla e rigorosa coordenação 
ascendente de pensamento estratégico. A crescente ênfase na biologia de sistemas e em 
semelhantes abordagens de investigação no Programa-Quadro Horizonte 2020 requer a 
adoção de disposições para quadros descendentes.

Alteração 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Os instrumentos para a ligação entre 
investigação, inovação e Fundos 
Estruturais devem ser implementados 
mediante os programas «Regiões do 
Conhecimento» e «Especialização 
inteligente». Ambos os instrumentos 
devem ser incluídos no EEI, de modo a 
criar indicadores objetivos para os níveis 
de excelência

Or. en

Alteração 73
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

O Presidente é nomeado pela Comissão na 
sequência de um processo de recrutamento 
que envolve um comité de pesquisa 
específico, com um mandato limitado a 
quatro anos, renovável uma vez. O 
processo de recrutamento e o candidato 
selecionado devem ter a aprovação do 
Conselho Científico.

O Presidente é nomeado pela Comissão na 
sequência de um processo de recrutamento 
que envolve um comité de pesquisa 
específico, com um mandato limitado a 
quatro anos, renovável uma vez. O 
procedimento de recrutamento e o 
candidato selecionado devem ter a 
aprovação do Conselho Científico. Antes 
de concluir este procedimento, a 
Comissão deverá apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
que têm o direito de expressar a sua 
opinião sobre o candidato selecionado.

Or. it

Justificação

A fim de garantir a transparência do processo de nomeação do presidente do ERC.
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Alteração 74
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

O Presidente preside ao Conselho 
Científico e assegura a sua liderança e 
ligação com a estrutura de execução 
específica e representa-o no mundo da 
ciência.

O Presidente preside ao Conselho 
Científico, assegura a sua liderança e 
ligação com a estrutura de execução 
específica, é responsável pelas suas 
atividades perante a Comissão e 
representa-o no mundo da ciência.

Or. it

Alteração 75
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Científico é composto por 
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
áreas de investigação e agindo a título 
pessoal e independente de interesses 
exteriores.

O Conselho Científico é composto por um 
máximo de seis membros de entre 
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
áreas de investigação e agindo a título 
pessoal e independente de interesses 
exteriores.

Or. it

Alteração 76
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o 
Conselho Científico e que inclui uma 
consulta à comunidade científica e um 
relatório dirigido ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o comité 
de pesquisa referido no artigo 6.º, n.º 3, e 
que inclui uma consulta à comunidade 
científica, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. it

Justificação

A fim de garantir a transparência do processo de nomeação dos membros do Conselho 
Científico.

Alteração 77
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. É revogada a Decisão 
n.º 2007/134/CE.

Or. it

Justificação

Em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1.

Alteração 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo 1 – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os maiores desafios societais não são 
abstratos, têm uma dimensão territorial. 
Além disso, de acordo com a importância 
da problemática urbana em termos de 
criatividade, inovação e impactos sociais e 
económicos, existe a necessidade de uma 
consideração específica da dimensão 
urbana e territorial.

Or. en

Alteração 79
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto I – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta
abordagem integrada tenha como resultado 
que cerca de 15 % dos seus orçamentos 
totais combinados sejam consagrados às 
PME.

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Esta abordagem 
integrada deverá ter como resultado que 
cerca de 30 % dos seus orçamentos totais 
combinados sejam consagrados às PME.

Or. it

Justificação

Para atingir o objetivo específico «Liderança em tecnologias industriais e facilitadoras», a 
promoção da participação das PME no programa-quadro, de uma forma muito mais ampla 
do que o proposto pela Comissão, assume uma importância estratégica.
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Alteração 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta de decisão
Anexo 1 – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos. De modo a simplificar o 
acesso à informação e a desenvolver um 
instrumento com toda a informação 
pedida pela comunidade investigadora e, 
tendo em conta a necessidade de 
transparência, o Cordis, como 
instrumento digital, deve ser submetido a 
revisão e reforma de uma forma mais 
clara e flexível.

Or. en



PE492.557v01-00 18/49 AM\905948PT.doc

PT

Alteração 81
Chris Davies

Proposta de decisão
Anexo 1 – ponto 2 - parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Além disso, será implementada uma série 
de ações específicas que adotem uma 
abordagem estratégica em relação à 
cooperação internacional com base no 
interesse comum e no benefício mútuo e 
que promovam a coordenação e sinergias 
com as atividades dos Estados-Membros. 
Tal incluirá um mecanismo destinado a 
apoiar a realização de convites à 
apresentação de propostas conjuntos e a 
possibilidade de programas de 
cofinanciamento com países terceiros ou 
organizações internacionais.

Além disso, será implementada uma série 
de ações específicas que adotem uma 
abordagem estratégica e descendente em 
relação à cooperação internacional com 
base no interesse comum e no benefício 
mútuo e que promovam a coordenação e 
sinergias com as atividades dos 
Estados-Membros. Tal incluirá um 
mecanismo destinado a apoiar a realização 
de convites à apresentação de propostas 
conjuntos e a possibilidade de programas 
de cofinanciamento com países terceiros ou 
organizações internacionais.

Or. en

Justificação

Enquanto uma abordagem ascendente superficialmente coordenada é apropriada em 
algumas áreas de investigação, outras áreas requerem uma ampla e rigorosa coordenação 
ascendente de pensamento estratégico A crescente ênfase na biologia de sistemas e em 
semelhantes abordagens de investigação no Programa-Quadro Horizonte 2020 requer a 
adoção de disposições para quadros descendentes.

Alteração 82
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Anexo 1 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
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podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nana medicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nana medicina, ferramentas 
mais previsíveis e relevantes para o ser
humano no âmbito de ensaios de 
segurança, avaliação de riscos e 
investigação na área da saúde, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

Or. en

Alteração 83
Julie Girling

Proposta de decisão
Anexo 1 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
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inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, tecnologia 
genética à base de plantas, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

Or. en

Alteração 84
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Anexo 1 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, armazenamento de energia,
sistemas de transporte inteligentes, 
integração das ações climáticas, 
nanomedicina, materiais avançados para 
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desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

veículos leves ou desenvolvimento de 
produtos e processos industriais de base 
biológica. Serão portanto promovidas 
fortes sinergias entre os desafios societais e 
o desenvolvimento de tecnologias 
facilitadoras e industriais genéricas. Estas 
serão explicitamente tidas em consideração 
no desenvolvimento de estratégias 
plurianuais e na definição de prioridades 
para cada um destes objetivos específicos. 
Tal implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas
sejam plenamente implicados na execução 
e, em muitos casos, serão também 
necessárias ações que reúnam 
financiamento proveniente das tecnologias 
facilitadoras e industriais e dos desafios 
societais em causa.

Or. en

Alteração 85
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo 1 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
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os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas, incluindo 
organizações da sociedade civil, sejam 
plenamente implicados na formulação das 
questões de investigação relevantes, bem 
como na execução e, em muitos casos, 
serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa

Or. en

Alteração 86
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Podem ser criadas outras parcerias público 
público e público-privadas no âmbito do 
PQ Horizonte 2020 desde que preencham 
os critérios definidos. Podem incluir 
parcerias no domínio das tecnologias da 
informação e das comunicações nas áreas 
da fotónica e robótica, indústrias 
transformadoras sustentáveis, bioindústrias 
e tecnologias da segurança para a 
vigilância das fronteiras marítimas.

Podem ser criadas outras parcerias público 
público e público-privadas no âmbito do 
PQ Horizonte 2020 desde que preencham 
os critérios definidos. Podem incluir 
parcerias no domínio das tecnologias da 
informação e das comunicações nas áreas 
da fotónica e robótica, indústrias 
transformadoras sustentáveis, 
bioindústrias, telemedicina e aparelhos 
para tratamento domiciliar, produtos 
farmacêuticos e tecnologias da segurança 
para a vigilância das fronteiras marítimas.

Or. sl
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Alteração 87
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – subponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho Científico 
receberão uma remuneração pelas tarefas 
que executarem mediante honorários e, 
quando adequado, reembolso de despesas 
de viagem e de estadia.

Os membros do Conselho Científico 
receberão uma remuneração pelas tarefas 
que executarem mediante honorários e, 
quando adequado, reembolso de despesas 
de viagem e de estadia, devidamente 
comprovadas, na ordem dos 50 %.

Or. it

Justificação

Convém estabelecer um limite máximo de reembolso de despesas de viagem e de estadia por 
forma a evitar abusos e dispersão de recursos.

Alteração 88
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – subponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O presidente do Conselho Europeu de 
Investigação residirá em Bruxelas durante 
o período de exercício do cargo e 
consagrará a maior parte do seu tempo17

às atividades do ERC. Será remunerado a 
um nível compatível com a sua posição de 
administrador de alto nível da Comissão.

O presidente do Conselho Europeu de 
Investigação residirá em Bruxelas durante 
o período de exercício do cargo. Será 
remunerado a um nível compatível com a 
sua posição de administrador de alto nível 
da Comissão.

Or. it

Alteração 89
Oreste Rossi
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Proposta de decisão
Anexo I – parte I – subponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Científico elegerá entre os 
seus membros três Vice-Presidentes que 
assistirão o Presidente na sua 
representação e na organização do 
respetivo trabalho. Podem também ter o 
título de Vice-Presidente do Conselho 
Europeu de Investigação.

O Conselho Científico elegerá entre os 
seus membros um Vice-Presidente que 
assistirá o Presidente na sua representação 
e na organização do respetivo trabalho. O
Vice-Presidente pode também ter o título 
de Vice-Presidente do Conselho Europeu 
de Investigação.

Or. it

Alteração 90
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – subponto 1.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Será prestado apoio aos três Vice-
Presidentes com vista a assegurar uma 
assistência administrativa local adequada 
nos seus institutos de origem.

Suprimido

Or. it

Justificação

A fim de evitar a dispersão de recursos, não convém duplicar as estruturas burocráticas.

Alteração 91
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – subponto 1.1 – parágrafo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presidente do ERC e os membros do 
Conselho Científico exercerão as suas 
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funções com base num mandato exclusivo 
em regime de tempo inteiro.

Or. it

Justificação

A fim de garantir a transparência e a independência do ERC, convém especificar os 
requisitos para o desempenho do cargo profissional.

Alteração 92
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – subponto 1.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A gestão do ERC será assegurada por 
pessoal recrutado para o efeito, incluindo, 
quando necessário, funcionários das 
instituições da União e cobrirá unicamente 
as necessidades administrativas reais a fim 
de garantir a estabilidade e a continuidade 
necessárias para uma administração eficaz.

A gestão do ERC será assegurada por 
funcionários das instituições da União já 
em funções e cobrirá unicamente as 
necessidades administrativas reais a fim de 
garantir a estabilidade e a continuidade 
necessárias para uma administração eficaz.

Or. it

Justificação

A fim de evitar a dispersão de recursos, convém assegurar a gestão administrativa através de 
uma racionalização dos recursos humanos já em funções nas instituições da UE.

Alteração 93
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – subponto 1.3 – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– informa regularmente o comité do 
programa sobre a execução das atividades 
do ERC.

– informa regularmente o comité do 
programa, o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre a execução das atividades 
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do ERC.

Or. it

Justificação

A fim de garantir uma maior transparência e um melhor acompanhamento das atividades do 
ERC.

Alteração 94
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte I – subponto 2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As iniciativas de investigação no âmbito 
deste desafio são orientadas pela ciência, 
são de larga escala, pluridisciplinares e 
construídas em torno de um objetivo 
visionário unificador. Abordam grandes 
desafios científicos e tecnológicos que 
exigem a cooperação entre um leque de 
disciplinas, comunidades e programas. Os 
avanços científicos devem proporcionar 
uma base ampla e sólida para a futura 
inovação tecnológica e exploração 
económica, bem como benefícios 
inovadores para a sociedade. A sua 
magnitude e natureza abrangente implicam 
que estas só podem ser realizadas com um 
esforço sustentado e federado (com uma 
duração da ordem dos 10 anos).

As iniciativas de investigação no âmbito 
deste desafio são orientadas pela ciência, 
são de larga escala, pluridisciplinares e 
construídas em torno de um objetivo 
visionário unificador. Abordam grandes 
desafios científicos e tecnológicos que 
exigem a cooperação entre um leque de 
disciplinas, comunidades e programas e, 
frequentemente, uma mudança de 
paradigma nas abordagens de 
investigação. Os avanços científicos 
devem proporcionar uma base ampla e 
sólida para a futura inovação tecnológica e 
exploração económica, bem como 
benefícios inovadores para a sociedade. A 
sua magnitude e natureza abrangente 
implicam que estas só podem ser realizadas 
com um esforço sustentado e federado 
(com uma duração da ordem dos 10 anos).

Or. en

Alteração 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II – ponto 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nano eletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Muitos produtos inovadores 
incorporam várias destas tecnologias 
simultaneamente, como partes separadas 
ou integradas. Embora cada tecnologia 
ofereça inovação tecnológica, o benefício 
acumulado da combinação de uma série de 
tecnologias facilitadoras pode também 
permitir saltos tecnológicos. A exploração 
do potencial de tecnologias facilitadoras 
essenciais transversais permitirá valorizar a 
competitividade dos produtos e o seu 
impacto. Serão, por conseguinte, 
exploradas as numerosas interações destas 
tecnologias. Será prestado apoio específico 
a projetos de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nano eletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados, sistemas de fabrico 
avançados e ecoinovação. Muitos produtos 
inovadores incorporam várias destas 
tecnologias simultaneamente, como partes
separadas ou integradas. Embora cada 
tecnologia ofereça inovação tecnológica, o 
benefício acumulado da combinação de 
uma série de tecnologias facilitadoras pode 
também permitir saltos tecnológicos. A 
exploração do potencial de tecnologias 
facilitadoras essenciais transversais 
permitirá valorizar a competitividade dos 
produtos e o seu impacto. Serão, por 
conseguinte, exploradas as numerosas 
interações destas tecnologias. Será prestado 
apoio específico a projetos de linhas-piloto 
e de demonstração em larga escala.

Or. en

Alteração 96
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II – ponto 1 – parágrafo 9 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- maior desenvolvimento e aplicação de 
ferramentas mais previsíveis e relevantes 
para o ser humano no âmbito de ensaios 
de segurança, avaliação de riscos e 
investigação na área da saúde;

Or. en
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Alteração 97
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II - subponto 1.1 – subponto 1.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em manter e reforçar a 
liderança europeia em tecnologias 
relacionadas com componentes e sistemas 
incorporados inteligentes. Inclui também 
microssistemas, nanossistemas e 
biossistemas, eletrónica orgânica,
integração em grandes áreas (large area 
integration), tecnologias subjacentes à 
Internet das Coisas («Internet of Things» 
IoT), incluindo plataformas de apoio à 
oferta de serviços avançados, sistemas 
integrados inteligentes, sistemas de 
sistemas e sistemas de engenharia 
complexos.

O objetivo consiste em manter e reforçar a 
liderança europeia em tecnologias 
relacionadas com componentes e sistemas 
incorporados inteligentes. Inclui também 
microssistemas, nanossistemas e 
biossistemas, ferramentas in-vitro de alto 
rendimento, chips humanos, órgãos 
virtuais e outras aplicações de biologia de 
sistemas computacionais, eletrónica 
orgânica, integração em grandes áreas 
(large area integration), tecnologias 
subjacentes à Internet das Coisas («Internet 
of Things» IoT), incluindo plataformas de 
apoio à oferta de serviços avançados, 
sistemas integrados inteligentes, sistemas 
de sistemas e sistemas de engenharia 
complexos.

Or. en

Alteração 98
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 
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exemplo, bionanotecnologias) e ICT (por 
exemplo, bioeletrónica). Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 
biossensores, biochips, etc.).

exemplo, bionanotecnologias) e ICT (por 
exemplo, bioeletrónica). Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 
biossensores, biochips, etc.) e ferramentas, 
tais como métodos experimentais e 
computacionais baseados na biologia 
humana, por forma a garantir produtos 
de consumo mais seguros.

Or. en

Alteração 99
Julie Girling

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 
exemplo, bionanotecnologias) e ICT (por 
exemplo, bioeletrónica). Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 
biossensores, biochips, etc.).

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 
exemplo, bionanotecnologias), ICT (por 
exemplo, bioeletrónica) e biotecnologia 
agrícola e à base de plantas. Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 
biossensores, biochips, tecnologia genética 
à base de plantas, etc.).

Or. en
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Alteração 100
Julie Girling

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II - ponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é duplo: por um lado, permitir à 
indústria europeia (por exemplo, nos 
domínios da química, saúde, atividade 
mineira, energia, pasta de papel e papel, 
têxteis, amido ou fécula, transformação de 
produtos alimentares) desenvolver novos 
produtos e processos que satisfaçam as 
necessidades industriais e societais, bem 
como alternativas competitivas e 
melhoradas à base de biotecnologias para 
substituir as estabelecidas; por outro lado, 
aproveitar o potencial das biotecnologias 
para a deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

O objetivo é duplo: por um lado, permitir à 
indústria europeia (por exemplo, nos 
domínios da química, saúde, tecnologia 
genética à base de plantas, atividade 
mineira, energia, pasta de papel e papel, 
têxteis, amido ou fécula, transformação de 
produtos alimentares) desenvolver novos 
produtos e processos que satisfaçam as 
necessidades industriais e societais, bem 
como alternativas competitivas e 
melhoradas à base de biotecnologias para 
substituir as estabelecidas; por outro lado, 
aproveitar o potencial das biotecnologias 
para a deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

Or. en

Alteração 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II - ponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é duplo: por um lado, permitir à O objetivo é duplo: permitir à indústria 
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indústria europeia (por exemplo, nos 
domínios da química, saúde, atividade 
mineira, energia, pasta de papel e papel, 
têxteis, amido ou fécula, transformação de 
produtos alimentares) desenvolver novos 
produtos e processos que satisfaçam as 
necessidades industriais e societais, bem 
como alternativas competitivas e 
melhoradas à base de biotecnologias para 
substituir as estabelecidas; por outro lado, 
aproveitar o potencial das biotecnologias 
para a deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

europeia (por exemplo, nos domínios da 
química, saúde, atividade mineira, energia, 
pasta de papel e papel, têxteis, amido ou 
fécula, produção de cultivos e
transformação de produtos alimentares) 
desenvolver novos produtos e processos 
que satisfaçam as necessidades no âmbito 
da agricultura, da pesca, da indústria e a 
nível societal, bem como alternativas 
competitivas e melhoradas à base de 
biotecnologias para substituir as 
estabelecidas; aproveitando, além disso, o 
potencial das biotecnologias para a 
deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

Or. en

Justificação

É importante acrescentar a biotecnologia na produção de cultivos, bem como na agricultura 
e aquicultura.

Alteração 102
Julie Girling

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II - subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, à base de plantas, 
agrícola, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
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como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos).

de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos).

Or. en

Alteração 103
Peter Liese

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos).

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos). Será 
dado um apoio prioritário aos novos 
métodos de diagnóstico sempre que já 
exista uma prevenção ou um diagnóstico 
para os doentes afetados, ou o seu 
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desenvolvimento seja possível. 

Or. de

Alteração 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II - subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos).

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, biologia de 
sistemas, genómica, metagenómica, 
proteómica, fenólica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnósticos 
farmacêuticos, produtos biológicos,
dispositivos biomédicos, plantas e animais 
mais saudáveis para uma nutrição 
saudável).

Or. en

Alteração 105
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – subponto 1.5 – subponto – 1.5.2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Redução do consumo de energia e das 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentáveis e a 
implementação e replicação de medidas 
para uma maior aceitação de sistemas e 
materiais energeticamente eficientes em 
edifícios novos, renovados e adaptados. As 
considerações relativas ao ciclo de vida e a 
importância crescente dos conceitos de 
conceção-construção-operação serão 
fundamentais para enfrentar o desafio da 
transição, até 2020, para edifícios com 
consumo de energia quase nulo na Europa 
e a concretização de zonas urbanas 
energeticamente eficientes mediante o 
envolvimento da vasta comunidade de 
partes interessadas.

Aumento da eficiência energética e 
redução das emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentáveis e a 
implementação e replicação de medidas 
para uma maior aceitação de sistemas e 
materiais energeticamente eficientes em 
edifícios novos, renovados e adaptados. As 
considerações relativas ao ciclo de vida e a 
importância crescente dos conceitos de 
conceção-construção-operação serão 
fundamentais para enfrentar o desafio da 
transição, até 2020, para edifícios com 
consumo de energia quase nulo na Europa 
e a concretização de zonas urbanas 
energeticamente eficientes mediante o 
envolvimento da vasta comunidade de 
partes interessadas.

Or. it

Alteração 106
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – subponto 1.5 – subponto – 1.5.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade de indústrias 
de transformação, como as indústrias 
química, de pasta de papel e papel, de 
vidro ou de metais não ferrosos e aço, 
melhorando drasticamente as eficiências na 
utilização de recursos e de energia e 
reduzindo o impacto ambiental dessas 
atividades industriais. A incidência será no 
desenvolvimento e validação de 
tecnologias facilitadoras de substâncias, 
materiais e soluções tecnológicas 
inovadoras para produtos hipocarbónicos e 
processos e serviços com menor 
intensidade energética ao longo da cadeia 

Aumentar a competitividade de indústrias 
de transformação, como as indústrias 
química, de pasta de papel e papel, de 
vidro ou de metais não ferrosos e aço, 
melhorando drasticamente, a custos 
acessíveis, as eficiências na utilização de 
recursos e de energia e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais. A incidência será no 
desenvolvimento e validação de 
tecnologias facilitadoras de substâncias, 
materiais e soluções tecnológicas 
inovadoras para produtos hipocarbónicos e 
processos e serviços com menor 
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de valor, bem como a adoção de 
tecnologias e técnicas de produção 
ultra-hipocarbónicas com vista a permitir 
reduções específicas da intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa.

intensidade energética ao longo da cadeia 
de valor, bem como a adoção de 
tecnologias e técnicas de produção 
ultra-hipocarbónicas com vista a permitir 
reduções específicas da intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Or. it

Alteração 107
Julie Girling

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade de indústrias 
de transformação, como as indústrias 
química, de pasta de papel e papel, de 
vidro ou de metais não ferrosos e aço, 
melhorando drasticamente as eficiências na 
utilização de recursos e de energia e 
reduzindo o impacto ambiental dessas 
atividades industriais. A incidência será no 
desenvolvimento e validação de 
tecnologias facilitadoras de substâncias, 
materiais e soluções tecnológicas 
inovadoras para produtos hipocarbónicos e 
processos e serviços com menor 
intensidade energética ao longo da cadeia 
de valor, bem como a adoção de 
tecnologias e técnicas de produção 
ultra-hipocarbónicas com vista a permitir 
reduções específicas da intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Aumentar a competitividade de indústrias 
de transformação, como as indústrias 
química, de pasta de papel e papel, de 
construção, de vidro ou de metais não 
ferrosos e aço, melhorando drasticamente 
as eficiências na utilização de recursos e de 
energia e reduzindo o impacto ambiental 
dessas atividades industriais. A incidência 
será no desenvolvimento e validação de 
tecnologias facilitadoras de substâncias, 
materiais e soluções tecnológicas 
inovadoras para produtos hipocarbónicos e 
processos e serviços com menor 
intensidade energética ao longo da cadeia 
de valor, bem como a adoção de 
tecnologias e técnicas de produção 
ultra-hipocarbónicas com vista a permitir 
reduções específicas da intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 108
Richard Seeber

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II – subponto 1.5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1.5-A) Ecoinovação
1.5.1 Objetivos específicos para a 
ecoinovação
O objetivo específico da ecoinovação é 
promover uma indústria europeia e uma 
comunidade inovadoras que criem 
objetivamente novos produtos, processos e 
serviços que proporcionem crescimento 
verde e benefícios ambientais, que são 
reconhecidos como líderes mundiais. O
objetivo é aumentar a eficiência dos 
recursos, reduzir os impactos ambientais, 
prevenir a poluição (da água) e/ou 
alcançar uma utilização dos recursos 
naturais mais eficiente, efetiva e 
responsável.
1.5.2 Fundamentação e valor 
acrescentado da União
A liderança industrial no âmbito da 
ecoinovação levará a um desempenho 
ambiental melhorado e à resiliência 
económica, sendo simultaneamente 
eficiente a nível económico e boa para o 
negócio e a sociedade, desde cidadãos 
rurais a urbanos, como um todo. O 
mercado global (2020) da ecoindústria 
está em rápida expansão e este setor 
empresarial da UE já está a crescer 
rapidamente: as ecoindústrias da UE são 
frequentemente líderes mundiais. O PQ 
2020 deve beneficiar desta situação. A 
ecoinovação deve permear todos os 
setores da economia e da sociedade, 
proporcionando a base para uma 
significativa vantagem competitiva para 
que a Europa enfrente o desafio da 
sustentabilidade. Por conseguinte, a 
ecoinovação é uma tecnologia facilitadora 
essencial.
As ecoindústrias estão marcadas pela 
presença de um elevado número de 
pequenas e médias empresas (PME). 
Estas empresas representam quase 
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metade do emprego total. Por isso, as 
PME em associação com parceiros 
industriais de maior dimensão devem ter 
um papel cada vez mais importante na 
inovação de novas tecnologias e soluções 
e na sua implementação.
As principais fontes de inovação estão na 
interface entre ecoinovação e outras 
tecnologias facilitadoras, como as ICT 
(acompanhamento e sensoriamento) e 
nanotecnologias.
1.5.3 Linhas gerais das atividades
Por ecoinovação entende-se qualquer 
forma de inovação que permita ou vise
progressos significativos demonstráveis 
na consecução do objetivo de 
desenvolvimento sustentável, através da 
redução dos impactos no ambiente, do 
aumento da resiliência às pressões 
ambientais ou de uma utilização mais 
eficiente e responsável dos recursos 
naturais.
As atividades da ecoinovação incidem nas 
inovações sustentáveis em cada e ao longo 
dos seguintes campos:
a) Aprovisionamento de energia ecológica
b) Eficiência Energética
c) Eficiência dos materiais
d) Mobilidade ecológica
(e) Água
f) Desperdícios

Or. en

Alteração 109
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte II – subponto 2.2 - título
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Texto da Comissão Alteração

2.2. Mecanismo de Capital Próprio (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 110
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo terá também a possibilidade 
de investir na fase de expansão e 
crescimento em conjunção com o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME (o 
que inclui os investimentos em fundos de 
fundos com uma ampla base de 
investidores e que inclui investigadores 
estratégicos privados e institucionais, bem 
como instituições financeiras nacionais 
públicas e semipúblicas). Neste caso, o 
investimento do Mecanismo de Capital 
Próprio do PQ Horizonte 2020 não deve 
exceder 20 % do investimento total da 
União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 

O mecanismo terá também a possibilidade 
de investir na fase de expansão e 
crescimento em conjunção com o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME (o 
que inclui os investimentos em fundos de 
fundos com uma ampla base de 
investidores e que inclui investigadores 
estratégicos privados e institucionais, bem 
como instituições financeiras nacionais 
públicas e semipúblicas). Neste caso, o 
investimento do Mecanismo de Capital 
Próprio do PQ Horizonte 2020 não deve 
exceder 30 % do investimento total da 
União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
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destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
20 % tendo em conta a evolução do 
mercado.

destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
30 % tendo em conta a evolução do 
mercado.

Or. it

Alteração 111
Edite Estrela

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças e da preparação para 
as mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar, 
reduzir a deficiência, a dependência e a 
exclusão social e ser eficaz em termos de 
custos. A promoção da saúde e a prevenção 
das doenças depende também da 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde, de instrumentos eficazes de 
prevenção como as vacinas, de uma 
vigilância eficaz da saúde e das doenças e 
da preparação para as mesmas e de 
programas de rastreio eficientes.

Or. en

Alteração 112
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A
promoção da saúde e a prevenção das 

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
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doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças e da preparação para 
as mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde a nível 
molecular, de instrumentos eficazes de 
prevenção como as vacinas, de uma 
vigilância eficaz da saúde e das doenças e 
da preparação para as mesmas e de 
programas de rastreio eficientes.

Or. en

Alteração 113
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças e da preparação para 
as mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, da 
investigação a nível da prevenção 
primária e secundária, de instrumentos 
eficazes de prevenção como as vacinas, de 
uma vigilância eficaz da saúde e das 
doenças e da preparação para as mesmas e 
de programas de rastreio eficientes.

Or. en

Alteração 114
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
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prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças e da preparação para 
as mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, 
nomeadamente da questão da obesidade, 
por se tratar de uma das principais causas 
de diversas doenças crónicas, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

Or. da

Alteração 115
Alda Sousa

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Aos esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida está subjacente a 
compreensão fundamental das suas causas, 
processos e impactos, bem como dos 
fatores subjacentes ao bom estado de saúde 
e ao bem-estar. É também essencial a 
efetiva partilha de dados e a ligação desses 
dados com estudos de coortes em larga 
escala em dimensão real, bem como a 
tradução dos resultados da investigação na 
prática clínica, em especial pela realização 
de ensaios clínicos.

Aos esforços desenvolvidos para prevenir, 
diagnosticar, gerir, tratar e curar as 
doenças, deficiências e funcionalidade 
reduzida está subjacente a compreensão 
fundamental das suas causas, processos e 
impactos, bem como dos fatores 
subjacentes ao bom estado de saúde e ao 
bem-estar. É também essencial a efetiva 
recolha e partilha de dados e a ligação 
desses dados com estudos de coortes em 
larga escala em dimensão real, bem como a 
atempada tradução dos resultados da 
investigação na prática clínica, em especial 
pela realização de ensaios clínicos e pelo 
apoio à investigação médica centrada na
fase pós-diagnóstico da doença e à 
investigação translacional.

Or. pt
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Alteração 116
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Aos esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida está subjacente a 
compreensão fundamental das suas causas, 
processos e impactos, bem como dos 
fatores subjacentes ao bom estado de saúde 
e ao bem-estar. É também essencial a 
efetiva partilha de dados e a ligação desses 
dados com estudos de coortes em larga 
escala em dimensão real, bem como a 
tradução dos resultados da investigação na 
prática clínica, em especial pela realização 
de ensaios clínicos.

Aos esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida está subjacente a 
compreensão fundamental das suas causas, 
processos (por exemplo, vias moleculares)
e impactos, bem como dos fatores 
subjacentes ao bom estado de saúde e ao 
bem-estar. É também essencial a efetiva 
partilha de dados e a ligação desses dados 
com estudos de coortes em larga escala em 
dimensão real, bem como a tradução dos 
resultados da investigação na prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos.

Or. en

Alteração 117
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Aos esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida está subjacente a 
compreensão fundamental das suas causas, 
processos e impactos, bem como dos 
fatores subjacentes ao bom estado de saúde 
e ao bem-estar. É também essencial a 
efetiva partilha de dados e a ligação desses 
dados com estudos de coortes em larga 
escala em dimensão real, bem como a 
tradução dos resultados da investigação na 
prática clínica, em especial pela realização 
de ensaios clínicos.

Aos esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida está subjacente a 
compreensão fundamental das suas causas, 
processos e impactos, bem como dos 
fatores subjacentes ao bom estado de saúde 
e ao bem-estar. É também essencial a 
efetiva partilha de dados, o tratamento 
normalizado de dados e a ligação desses 
dados com estudos de coortes em larga 
escala em dimensão real, bem como a 
tradução dos resultados da investigação na 
prática clínica, em especial pela realização 
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de ensaios clínicos.

Or. da

Alteração 118
Julie Girling

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As lacunas na investigação na área das 
doenças infetocontagiosas, raras, 
negligenciadas e relacionadas com a 
pobreza devem ser colmatadas através da 
investigação e inovação.

Or. en

Alteração 119
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As lacunas de investigação no domínio 
das doenças infetocontagiosas, 
relacionadas com a pobreza e 
negligenciadas devem ser abordadas 
através de atividades de investigação e 
inovação orientadas para as necessidades 
dos doentes. Através do apoio a parcerias 
inovadoras globais que desenvolvam 
instrumentos de prevenção, diagnóstico, 
tratamento e telemedicina, pode 
estimular-se a excelência científica, 
possibilitando à União respeitar os seus 
compromissos globais.

Or. sl
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Alteração 120
Edite Estrela

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social, económico e mental.

Or. en

Alteração 121
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
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pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas no setor dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a aceitação de inovações 
tecnológicas, organizacionais e sociais que 
habilitem em especial os mais idosos a 
permanecerem ativos e independentes. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para se poder manter 
um nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde em todas as idades, são 
necessários esforços para acelerar a 
tomada de decisões e a sensibilização em 
matéria de disposições sobre prevenção e 
tratamento de doenças, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas no setor dos cuidados de saúde e a 
apoiar cuidados integrados e a aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos a permanecerem ativos e 
independentes. Tal contribuirá para 
aumentar e prolongar a duração do seu 
período de bem-estar físico, social e 
mental.

Or. sl

Alteração 122
Edite Estrela

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde e prevenção de 
doenças e de permitir também o 
desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na 
União. Serão estudados os fatores 
ambientais, comportamentais (incluindo 
estilo de vida), socioeconómicos e 
genéticos nas suas aceções mais latas. As 
abordagens incluirão o estudo de coortes a 
longo prazo e a sua ligação com dados
derivados da investigação nos domínios 
«ómicos» e de outros métodos.

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde e prevenção de 
doenças e de permitir também o 
desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na 
União. Serão estudados os fatores 
ambientais, comportamentais (incluindo 
estilo de vida), socioeconómicos 
(incluindo elementos de risco 
profissional) e genéticos nas suas aceções 
mais latas. As abordagens incluirão o 
estudo de coortes a longo prazo e a sua 
ligação com dados derivados da 
investigação nos domínios «ómicos» e de 
outros métodos.
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Or. en

Alteração 123
Antonyia Parvanova

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde e prevenção de 
doenças e de permitir também o 
desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na 
União. Serão estudados os fatores 
ambientais, comportamentais (incluindo 
estilo de vida), socioeconómicos e 
genéticos nas suas aceções mais latas. As 
abordagens incluirão o estudo de coortes a 
longo prazo e a sua ligação com dados 
derivados da investigação nos domínios 
«ómicos» e de outros métodos.

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde e prevenção de 
doenças e de permitir também o 
desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na 
União. Serão estudados os fatores 
ambientais, comportamentais (incluindo 
estilo de vida), socioeconómicos e 
genéticos nas suas aceções mais latas, 
juntamente com os impactos e benefícios 
a curto e longo prazo das intervenções de 
saúde pública conexas. As abordagens 
incluirão o estudo de coortes a longo prazo 
e a sua ligação com dados derivados da 
investigação nos domínios «ómicos» e de 
outros métodos.

Or. en

Alteração 124
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma investigação no 
domínio da saúde, ensaios de segurança e 
avaliação de riscos, (acabando por 
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saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 
ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 
Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

substituir o uso de animais) integradas e 
relevantes para o ser humano, biologia 
molecular, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente e clarificar vias de doença 
e toxicidade humanas, incluindo estudos 
sobre os modos de ação dos produtos 
químicos, exposições combinadas à 
poluição e outros fatores de stress 
relacionados com o ambiente e o clima, 
ensaios toxicológicos integrados, bem 
como alternativas aos ensaios em animais. 
São necessárias abordagens inovadoras 
para fins de avaliação da exposição 
utilizando biomarcadores de nova geração 
relevantes para o ser humano com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 
Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

Or. en

Alteração 125
Christel Schaldemose

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
modos de ação dos produtos químicos, 
exposições combinadas à poluição e outros 
fatores de stress relacionados com o 

Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde exigirá uma biologia molecular 
integrada, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente, incluindo estudos sobre os 
desreguladores endócrinos utilizados nos 
bens de consumo e nos géneros 
alimentícios, e os modos de ação dos 
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ambiente e o clima, ensaios toxicológicos 
integrados, bem como alternativas aos 
ensaios em animais. São necessárias 
abordagens inovadoras para fins de 
avaliação da exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios «ómicos» e epigenética, 
biomonitorização humana e avaliação e 
modelização das exposições pessoais a fim 
de permitir uma compreensão das 
exposições combinadas, cumulativas e 
emergentes, integrando fatores 
socioeconómicos e comportamentais. 
Serão apoiadas melhores ligações com 
dados ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.

produtos químicos, exposições combinadas 
à poluição e outros fatores de stress
relacionados com o ambiente e o clima, 
ensaios toxicológicos integrados, bem 
como alternativas aos ensaios em animais. 
São necessárias abordagens inovadoras 
para fins de avaliação da exposição 
utilizando biomarcadores de nova geração 
com base em domínios «ómicos» e 
epigenética, biomonitorização humana e 
avaliação e modelização das exposições 
pessoais a fim de permitir uma 
compreensão das exposições combinadas, 
cumulativas e emergentes, integrando 
fatores socioeconómicos e 
comportamentais. Serão apoiadas melhores 
ligações com dados ambientais utilizando 
sistemas de informação avançados.

Or. da

Alteração 126
Edite Estrela

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Deste modo, as políticas e programas 
existentes e planeados podem ser avaliados 
e as políticas podem ser apoiadas. Do 
mesmo modo, podem ser desenvolvidos 
melhores programas de intervenções 
terapêuticas comportamentais, prevenção e 
educação, incluindo os relacionados com a 
literacia nos domínios da nutrição, 
vacinação e outras intervenções de 
cuidados primários.

Deste modo, as políticas e programas 
existentes e planeados podem ser avaliados 
e as políticas podem ser apoiadas. Do 
mesmo modo, podem ser desenvolvidos 
melhores programas de intervenções 
terapêuticas comportamentais, prevenção e 
educação, incluindo os relacionados com a 
literacia nos domínios da nutrição, 
vacinação e outras intervenções de 
cuidados primários. Do mesmo modo, a 
saúde em todas as abordagens políticas 
(como as dirigidas ao ambiente e ao local 
de trabalho) pode ser desenvolvida no 
intuito de minimizar os fatores de risco.

Or. en
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Alteração 127
Antonyia Parvanova

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Deste modo, as políticas e programas 
existentes e planeados podem ser avaliados 
e as políticas podem ser apoiadas. Do 
mesmo modo, podem ser desenvolvidos 
melhores programas de intervenções 
terapêuticas comportamentais, prevenção e 
educação, incluindo os relacionados com a 
literacia nos domínios da nutrição, 
vacinação e outras intervenções de 
cuidados primários.

Deste modo, as políticas e programas 
existentes e planeados podem ser avaliados 
e as políticas podem ser apoiadas. Do 
mesmo modo, podem ser desenvolvidos 
melhores programas de intervenções 
terapêuticas comportamentais, prevenção e 
educação, incluindo os relacionados com a 
literacia, nomeadamente nos domínios da 
nutrição, vacinação e outras intervenções 
de cuidados primários.

Or. en


