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Alteração 270
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 272
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar 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, 
incluindo a obesidade, que constitui 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 273
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

da saúde pública e dos resultados da 
respetiva investigação, dos fatores 
determinantes da saúde, de instrumentos 
eficazes de prevenção como as vacinas, de 
uma vigilância eficaz da saúde e das 
doenças, da preparação para as mesmas e 
de programas de rastreio eficientes.

Or. en

Alteração 274
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

A promoção efetiva da saúde e a 
sensibilização para os fatores de risco
permitem 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 
dados europeus baseados em indicadores 
comuns, 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. fr

Alteração 275
Petru Constantin Luhan

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

Texto da Comissão Alteração

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A efetiva partilha 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de coortes em larga escala é 
também essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos.

Or. en

Alteração 276
Alda Sousa

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A utilização dos 
resultados da investigação biomédica para 
desenvolver uma medicina para as várias 
patologias e com diagnóstico, tratamento 
e cuidados de saúde acessíveis a todos os 
cidadãos é uma ferramenta poderosa para 
aumentar a cobertura e eficácia dos 
cuidados de saúde e da qualidade de vida 
dos pacientes. A efetiva partilha de dados e 
a ligação desses dados com estudos de 
coortes em larga escala é também 
essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos.

Or. pt
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Alteração 277
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 278
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

também essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos.

Or. da

Alteração 279
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A efetiva partilha 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de coortes em larga escala, 
nomeadamente europeus (com base no 
exemplo da coorte de Framingham para 
as doenças cardiovasculares) é também 
essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos multicêntricos.

Or. fr

Alteração 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A medicina personalizada deve ser 
desenvolvida por forma a gerar novas 
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estratégias preventivas e terapêuticas, 
adaptadas às necessidades dos doentes, a 
fim de aumentar a prevenção e a deteção 
precoce de doenças. Os fatores que 
influenciam as tomadas de decisão 
terapêuticas devem ser identificados, 
esclarecidos e desenvolvidos por meio da 
investigação.

Or. en

Alteração 281
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 282
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 283
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todos os indivíduos, 
independentemente da sua idade ou 
género e meios económicos, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas nos setores da saúde 
e dos cuidados de saúde e a apoiar 
cuidados integrados (prestados, quando 
necessário, em centros especializados) e a 
ampla aceitação de inovações tecnológicas, 
organizacionais e sociais que habilitem em 
especial os mais idosos, bem como as 
pessoas com deficiência e doentes, a 
permanecerem ativos e autónomos. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental, bem como a qualidade de 
vida.

Or. en

Alteração 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 

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

contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, pessoas com doenças crónicas,
bem como as pessoas com deficiência, a 
permanecerem ativos e autónomos. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. en

Alteração 285
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, pessoas com doenças crónicas,
bem como as pessoas com deficiência, a 
permanecerem ativos e autónomos. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. en

Alteração 286
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 287
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 288
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 

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

competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. A participação de todos os 
interessados na área da saúde também 
será realçada, incluindo os doentes e as 
organizações de doentes, com vista ao 
desenvolvimento de agendas de 
investigação e inovação que envolvam 
ativamente os cidadãos e correspondam às 
suas necessidades e expectativas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 289
Christa Klaß

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

Texto da Comissão Alteração

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

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. Para este fim é de máxima 
importância uma ampla base de 
investigação para um nível elevado de 
competitividade e para a futura inovação 
na UE.

Or. en

Alteração 290
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 291
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos,
relevantes para compreender a saúde 
humana e a doença, para apoiar as 
decisões políticas e as necessidades 
regulamentares e otimização da eficiência e 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde 
e redução das desigualdades mediante 
processos decisórios baseados em dados 
factuais e difusão das melhores práticas e 
tecnologias e abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 292
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

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

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais, sociais
e relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; compreensão das 
desigualdades no tipo, na adequação e na 
qualidade dos cuidados de saúde e 
tratamento disponível para as pessoas 
com deficiência, incluindo as 
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instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

consequências para estas pessoas (por 
exemplo, perda de autonomia);
envelhecimento em atividade, vida 
autónoma e assistida para pessoas idosas e 
pessoas com deficiência, nomeadamente 
as que precisam de um elevado nível de 
apoio; capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras, incluindo 
estudos sobre os sistemas de apoio social 
europeus e a sua eficácia na satisfação 
das diferentes necessidades das pessoas 
com deficiência, nomeadamente a 
participação e permanência no emprego.

Or. en

Alteração 293
Alda Sousa

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima, a pobreza e o 
género), melhoria da promoção da saúde e 
da prevenção de doenças; compreensão das 
doenças e melhoria do diagnóstico; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
e preparação; desenvolvimento de 
melhores vacinas preventivas; utilização de 



AM\906357PT.doc 19/92 PE492.613v01-00

PT

silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

medicina in silico para melhorar a previsão 
e gestão de doenças; melhoria do
tratamento das doenças, incidindo no 
acesso de todos ao diagnóstico, 
tratamento e cuidados de saúde; 
transferência mais rápida e eficaz de 
conhecimentos para a prática clínica e 
ações de inovação moduláveis; melhor 
utilização de dados relativos à saúde; 
envelhecimento saudável, vida autónoma e 
assistida; melhoria e condições de acesso 
aos cuidados paliativos, da saúde 
reprodutiva e capacitação dos indivíduos 
para a autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. pt

Alteração 294
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
e programas de rastreio eficazes e melhoria 
da avaliação da suscetibilidade à doença; 
melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
e melhoria do acesso a programas de 
rastreio eficazes e específicos e melhoria 
da avaliação da suscetibilidade à doença; 
desenvolvimento de curas para doenças 



PE492.613v01-00 20/92 AM\906357PT.doc

PT

preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

negligenciadas; melhor vigilância e 
preparação; utilização de medicina in silico 
para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados, incluindo cuidados e 
tratamentos fornecidos em centros 
especializados e pluridisciplinares para 
doenças específicas; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas (por 
exemplo, sobre o modo mais eficaz de 
prestação de cuidados, apreciado pelos 
doentes) e tecnologias e abordagens 
inovadoras.

Or. en

Alteração 295
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 

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

de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis, incluindo aspetos 
psicossociais; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; técnicas normalizadas 
de análise de dados; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
disparidades na área da saúde e das
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras. As atividades 
devem tirar o máximo partido das 
oportunidades apresentadas para uma 
verdadeira abordagem interdisciplinar, 
combinando o conhecimento de cada um 
dos seis desafios e outros pilares para 
garantir soluções sustentáveis neste 
domínio. O envolvimento ativo dos 
prestadores de cuidados de saúde deve ser 
encorajado para garantir a rápida 
aceitação e aplicação dos resultados.

Or. en

Alteração 296
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 297
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 

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

saúde (incluindo fatores comportamentais,
ambientais e relacionados com o clima), 
compreensão da literacia da saúde e apoio 
de programas conexos que melhorem a 
literacia da saúde entre os cidadãos 
europeus, melhoria da promoção da saúde 
e de hábitos de vida saudáveis e da 
prevenção de doenças; compreensão das 
doenças e melhoria do diagnóstico; 
desenvolvimento de programas de rastreio
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
e preparação; desenvolvimento de 
melhores vacinas preventivas; utilização de 
medicina in silico para melhorar a previsão 
e gestão de doenças; tratamento de 
doenças; transferência de conhecimentos 
para a prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 298
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 



PE492.613v01-00 24/92 AM\906357PT.doc

PT

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

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

Or. en

Justificação

A investigação isolada sobre o diagnóstico não apresenta utilidade a não ser que o 
tratamento seja igualmente abordado, mesmo que seja de forma mais geral.

Alteração 299
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1.3 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; compreensão das 
desigualdades no tipo, na adequação e na 
qualidade dos cuidados de saúde e 
tratamento disponível para as pessoas 
com deficiência, incluindo as 
consequências para estas pessoas (por 
exemplo, perda de autonomia); 
investigação de políticas e práticas que 
visam a participação dos utilizadores na 
prestação de cuidados de saúde;
envelhecimento em atividade, vida 
autónoma e assistida; capacitação dos 
indivíduos para a autogestão da saúde; 
promoção dos cuidados integrados; 
melhores instrumentos e métodos 
científicos para apoiar as decisões políticas 
e as necessidades regulamentares e 
otimização da eficiência e eficácia dos 
sistemas de cuidados de saúde e redução 
das desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. en
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Alteração 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 301
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 302
Vittorio Prodi
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 303
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE492.613v01-00 28/92 AM\906357PT.doc

PT

Alteração 304
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 305
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 
utilização dos recursos e que permitam a 
convergência de abordagens quantitativas 
e qualitativas, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas.
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Or. fr

Alteração 306
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70 % da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10 % das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em 
declínio na Europa, as projeções indicam 
que as emissões globais irão aumentar até 
20 % até 2030. Além disso, a Europa terá 
necessidade de assegurar um nível 
suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, energia e produtos industriais, em 
condições de diminuição dos recursos de 
carbono fóssil (prevê-se que a produção de 
petróleo e gás líquido diminua em cerca de 
60 % até 2050), mantendo 
simultaneamente a sua competitividade. Os 
biorresíduos (estimados em até 138 
milhões de toneladas por ano na União), 
dos quais até 40 % são depositados em 
aterro) constituem um enorme problema e 
têm custos elevadíssimos, não obstante o 
seu elevado potencial valor acrescentado. 
Por exemplo, cerca de 30 % dos os

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

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

Or. en

Alteração 307
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70 % da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 

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

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

Justificação

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

Alteração 308
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 309
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 

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

da biomassa da agricultura, das florestas e 
dos fluxos de resíduos de origem agrícola, 
aquática, industrial e também urbana podia 
ser melhor aproveitado.

Or. en

Justificação

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

Alteração 311
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. 
Paralelamente às funções orientadas para 
o mercado, a bioeconomia sustenta 
igualmente um vasto conjunto de funções 
relativas aos bens públicos, que deve ser 
preservado: paisagens agrícolas e 
florestais, biodiversidade dos terrenos de 
cultivo e das florestas, qualidade e 
disponibilidade da água, funcionalidade 
do solo, estabilidade do clima, qualidade 
do ar, resistência a inundações e 
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as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

incêndios. Os desafios relacionados com a 
segurança alimentar, a sustentabilidade da 
agricultura e a bioeconomia global são de 
natureza europeia e mundial. As ações a 
nível da União são essenciais para reunir 
agregados a fim de obter a necessária 
amplitude e massa crítica com vista a 
complementar os esforços desenvolvidos 
por Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multiagentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores, consumidores e utilizadores 
finais. A atuação a nível da União é 
também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

Or. en

Alteração 312
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 

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

aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos. 
Uma abordagem transparente multiagentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

Or. en

Alteração 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos 
para consumo humano ou animal, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 



AM\906357PT.doc 37/92 PE492.613v01-00

PT

ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos. 
Uma abordagem multiagentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos. 
Uma abordagem multiagentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

Or. en

Alteração 314
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 

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

Sustentabilidade», a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Diretiva-Quadro Água, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, a 
Diretiva-Quadro Resíduos, o Plano de 
Ação para as Florestas, a Estratégia 
Temática de Proteção do Solo, a Estratégia 
de Biodiversidade da União para 2020, o 
Plano Estratégico para as Tecnologias 
Energéticas, as políticas industriais e de 
inovação da União, as políticas externa e 
de ajuda ao desenvolvimento, as estratégias 
de fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração da investigação e da 
inovação no domínio da bioeconomia em 
políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

Or. en

Alteração 315
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

As ações orientadas para os desafios que 
incidam nos benefícios sociais e 
económicos e na modernização dos setores 
e mercados associados à bioeconomia 
serão apoiadas por investigação 
pluridisciplinar, promovendo a inovação e 
induzindo o desenvolvimento de novas 

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

desenvolvimento de novas práticas, 
produtos sustentáveis e processos. Seguir-
se-á igualmente uma abordagem 
abrangente em matéria de inovação, desde 
a inovação tecnológica, organizacional, 
económica e social até, por exemplo, 
modelos comerciais, marcas e serviços 
inovadores. É necessário reconhecer o 
potencial contributo dos agricultores e das 
PME para a inovação neste domínio. A 
abordagem à bioeconomia deverá dar 
conta da importância do conhecimento 
local, reforçando as capacidades locais e 
acolhendo, simultaneamente, a 
diversidade e a complexidade.

Or. en

Alteração 316
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais, 
nomeadamente a biodiversidade, tanto 
numa perspetiva europeia quanto 
mundial, e reforçando os serviços 
ecossistémicos, incluindo as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos, sustentáveis e resistentes, 
que sejam eficientes na utilização de 
recursos (nomeadamente hipocarbónicos, 
fatores de produção externos reduzidos e 
agricultura biológica), protejam os 
recursos naturais, sejam variados e 
resilientes e consigam adaptar-se a um 
ambiente em mudança e, ao mesmo 
tempo, no desenvolvimento de serviços, 
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conceitos e políticas para diversos sistemas 
alimentares e assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Or. en

Alteração 317
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 318
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais a 
nível global e reforçando os serviços 
ecossistémicos, incluindo a proteção da 
biodiversidade e dos habitats naturais, e a 
luta contra as alterações climáticas e a sua 
atenuação. As atividades favorecerão as 
abordagens sistémicas e incidirão em 
sistemas agrícolas e silvícolas mais 
produtivos e sustentáveis, incluindo a 
agricultura biológica, que sejam eficientes 
na utilização de recursos (nomeadamente 
hipocarbónicos) e resilientes e, ao mesmo 
tempo, no desenvolvimento de serviços, 
conceitos e políticas destinados a garantir 
a diversidade dos sistemas de produção 
alimentar e assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Or. en

Alteração 319
Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 320
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 321
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

de alimentos, mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos muito variados,
saudáveis, autênticos, de elevada 
qualidade e seguros para todos, escolhas 
informadas do consumidor e métodos 
competitivos de transformação dos 
alimentos que utilizem menos recursos e 
aditivos e produzam menor quantidade de 
subprodutos, resíduos e gases com efeito 
de estufa.

Or. en

Alteração 322
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 323
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa, protegendo, simultaneamente, 
a biodiversidade e os serviços 
ecossistémicos. As atividades incidirão 
numa contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia no contexto da economia global. 
É necessário levar cuidadosamente em 
consideração as preocupações ambientais 
respeitantes à utilização de biotecnologia 
em ecossistemas marinhos abertos.

Or. en

Alteração 324
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 325
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento «azul» 
inteligente. O princípio de precaução e as 
preocupações da sociedade civil 
relativamente à utilização e disseminação 
da biotecnologia em ecossistemas 
marinhos abertos devem ser tidos em 
conta.

Or. en

Alteração 326
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 329
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 330
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20 % relativamente aos níveis de 1990, 
com uma maior redução para 80-95 % até 
2050. Além disso, as energias renováveis 
devem satisfazer 20 % do consumo de 
energia final em 2020, juntamente com 
uma redução de 20 % da procura de 
energia. A concretização destes objetivos 
exigirá uma revisão do sistema energético, 

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

e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. Essa revisão
afigura-se necessária, já que, 
confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial 
(associada a preocupações de segurança do 
abastecimento), o aumento da carga fiscal 
sobre as fontes de energia e os custos 
elevados de adaptação às políticas 
ambientais da UE, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. it

Alteração 331
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20 % relativamente aos níveis de 1990, 
com uma maior redução para 80-95 % até 
2050. Além disso, as energias renováveis 
devem satisfazer 20 % do consumo de 
energia final em 2020, juntamente com 
uma redução de 20 % da procura de 
energia. A concretização destes objetivos 
exigirá uma revisão do sistema energético, 
combinando perfil hipocarbónico, 
segurança energética e acessibilidade dos 
preços e reforçando simultaneamente a 

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20 % relativamente aos níveis de 1990, 
com uma maior redução para 80-95 % até 
2050. Além disso, as energias renováveis 
devem satisfazer 20 % do consumo de 
energia final em 2020, juntamente com 
uma redução de 20 % da procura de 
energia. É necessário alcançar uma 
redução de 80-95 % das emissões de gases 
com efeito de estufa até 2050. Todos os 
cenários de descarbonização no Roteiro 
para a Energia 2050 mostram que as 
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competitividade económica da Europa. A 
Europa está atualmente longe de atingir 
este objetivo geral. O sistema energético 
europeu está ainda dependente em 80 % 
dos combustíveis fósseis e o setor produz 
80 % das as emissões de gases com efeito 
de estufa da União. Anualmente, 2,5 % do 
PIB da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 
percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no horizonte 
de 2050. Confrontadas com a volatilidade 
dos preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

tecnologias de energias renováveis 
representarão, em meados do presente 
século, a maior percentagem de 
tecnologias de fornecimento de energia, e 
que a eficiência da utilização final de 
energia desempenhará um papel 
determinante para a consecução dos 
objetivos. É, por isso, adequado que 80 % 
do orçamento previsto no presente desafio 
seja atribuído à investigação e inovação 
no âmbito das energias renováveis e da 
eficiência da utilização final de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80 % dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80 % 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5 % do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Alteração 332
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O objetivo final da redução de GEE até 2050 ainda não foi estabelecido. As metas de 
80-95 % são desejáveis mas não, necessariamente, exequíveis. Existem também novas fontes 
de gás e petróleo na Europa, mas ainda está por decidir se a extração pode ser efetuada de 
forma sustentável. Tais fontes devem ser tidas em conta no Horizonte 2020.
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Alteração 333
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

O Programa-Quadro é limitado a 2020, tal como indica o nome. Por conseguinte, não é 
necessário fazer referência a futuros cenários das décadas que se seguem.

Alteração 334
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 335
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Alteração 336
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3.1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O valor acrescentado europeu do Plano 
SET provem, na ótica da otimização dos 
recursos, da adoção de rubricas 
orçamentais distintas, para cada uma das 
tecnologias indicadas no referido plano.

Or. it

Alteração 337
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3.3 – alínea b) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real no domínio das energias 
renováveis a custos acessíveis, 
ambientalmente seguras com maior 
eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

Or. it

Alteração 338
Yves Cochet, Jill Evans

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

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

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

Or. en

Alteração 339
Theodoros Skylakakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. xm

Alteração 340
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1



PE492.613v01-00 56/92 AM\906357PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 
reduzir o tempo de introdução no mercado 
das pilhas de combustível e hidrogénio e a 
introduzir novas opções que apresentem 
um potencial a longo prazo até à 
maturidade.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 
reduzir o tempo de introdução no mercado 
do biometano, das pilhas de combustível e 
hidrogénio e a introduzir novas opções que 
apresentem um potencial a longo prazo até 
à maturidade.

Or. it

Alteração 341
Daciana Octavia Sârbu

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma rede europeia de eletricidade 
única e inteligente

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

Or. en

Alteração 342
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3.3 – alínea e) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 343
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3.3 – alínea g) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na inovação 
aplicada para facilitar a aceitação pelo 
mercado de tecnologias e serviços 
energéticos, com vista a enfrentar 
obstáculos não tecnológicos e a acelerar a 
implementação com boa relação 
custo-eficácia das políticas da União em 
matéria de energia.

As atividades incidirão na inovação 
aplicada para facilitar a aceitação pelo 
mercado de tecnologias e serviços 
energéticos, com vista a enfrentar 
obstáculos não tecnológicos e a acelerar a 
implementação com boa relação 
custo-eficácia das políticas da União em
matéria de energia. Neste contexto, o 
Programa «Energia Inteligente –
Europa», implementado com sucesso no 
Programa-Quadro para a Competitividade 
e a Inovação, terá continuidade com uma 
afetação orçamental ambiciosa ao abrigo 
do atual Programa Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 344
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e 

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro, económico e sem 
descontinuidades para benefício dos 
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da sociedade. cidadãos, da economia e da sociedade.

Or. en

Alteração 345
Kartika Tamara Liotard.

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 4.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um sistema de transportes terá em conta a 
filosofia do envelhecimento saudável e 
uma vida independente, sendo deste modo 
acessível e benéfico para todos, sem olhar 
à idade, ao sexo e à deficiência.

Or. en

Alteração 346
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

e de intensificar a utilização da gestão da 
procura e de transportes públicos e não 
motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

Or. it

Alteração 347
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 348
Oreste Rossi

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

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

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

Or. it

Alteração 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Ação climática e em matéria de água, 
eficiência na utilização dos recursos e 
matérias-primas

Or. en

Justificação

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Alteração 350
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 351
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

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

simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2 °C, permitindo a adaptação dos 
ecossistemas e da sociedade às alterações 
climáticas e protegendo o património 
cultural.

Or. en

Alteração 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 353
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo introdutório
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo II – parte III – ponto 5.1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Existe uma necessidade urgente de 
inovações no âmbito dos sistemas 
integrados de água na Europa. A Europa 
depara-se com infraestruturas de água 
antiquadas (tanto a nível das águas 
residuais como do abastecimento de água 
potável), uma escassez de água cada vez 
maior, maiores riscos de inundações 
urbanas, poluição das águas e uma 
procura cada vez maior e mais específica 
de água por parte da agricultura, das 
indústrias e da população urbana. A fim 
de responder aos desafios societais 
(garantir a acessibilidade dos preços e a 
boa qualidade da água para todos, o 



PE492.613v01-00 64/92 AM\906357PT.doc

PT

abastecimento do tipo adequado de água 
com a devida qualidade e a preços justos à 
indústria /agricultura e a minimização da 
poluição) é necessário que a Europa 
invista na transição para sistemas de água 
inovadores.

Or. en

Alteração 355
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 29 no projeto de parecer.

Alteração 356
Vittorio Prodi
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 357
Vittorio Prodi
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 358
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 359
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 360
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 

A tónica das da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 



PE492.613v01-00 68/92 AM\906357PT.doc

PT

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

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

Or. en

Alteração 361
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 362
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 363
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 364
Elena Oana Antonescu

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases com efeito de estufa, realçando 
soluções ecológicas tanto tecnológicas 

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
e estratégias de adaptação e atenuação 
inovadoras, sustentáveis e eficazes em 
termos de custos que visem as emissões de 
CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa, realçando soluções ecológicas tanto 



AM\906357PT.doc 71/92 PE492.613v01-00

PT

como não tecnológicas mediante a 
produção de dados factuais que permitam 
adotar ações informadas, efetivas e de 
forma atempada, bem como a ligação em 
rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a 
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impactos e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção inovadoras, 
eficazes em termos de custos;

tecnológicas como não tecnológicas 
mediante a produção de dados factuais que 
permitam adotar ações informadas, efetivas 
e de forma atempada, bem como a ligação 
em rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a 
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impactos e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção inovadoras, 
eficazes em termos de custos;

Or. ro

Alteração 365
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Garantia de medidas que 
salvaguardem a transição, a gestão e a 
utilização sustentáveis dos recursos e 
serviços hídricos.
O objetivo é reforçar uma base de 
conhecimentos inovadora sobre 
(transições em) abastecimento e 
purificação da água, realização do ciclo 
da água, recuperação de energia e 
matérias-primas e melhoria do 
compromisso/comportamento dos 
utilizadores finais, a fim de ir ao encontro 
de necessidades futuras.

Or. en

Alteração 367
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 368
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5.3 – alínea c) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia, eficiente a nível 
de recursos e com uma utilização que 
respeite o ambiente, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas, 
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, promover 
a conceção ecológica, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica; desenvolver processos 
e sistemas em circuito fechado, apoiar 
estratégias e a tecnologia de reciclagem e 
reutilização; adotar medidas centradas na 
procura, capacitando os cidadãos e 
consumidores para a redução do consumo 
de matérias-primas e o desperdício,
melhorar a sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

Or. en

Alteração 369
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover todas as formas de 
ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 

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

replicação e aceitação pelo mercado a 
preços acessíveis, com especial atenção 
para as PME, apoio a políticas inovadoras 
e a mudanças societais, medição e 
avaliação dos progressos no sentido de 
uma economia ecológica e promoção da 
eficiência na utilização dos recursos 
através de sistemas digitais.

Or. it

Alteração 370
Anna Záborská

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

Texto da Comissão Alteração

Em primeiro lugar, persistem 
desigualdades significativas na União, 
tanto entre países como no interior de 
países. Em 2010, o Índice de 
Desenvolvimento Humano, uma medida 
agregada do progresso nos domínios da 
saúde, educação e rendimento, classifica os 
Estados-Membros da União entre 0,743 e 
0,895, refletindo assim diferenças 
consideráveis entre países. Além, disso,
persistem desigualdades significativas em 
termos de género: por exemplo, as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres na União continuam a situar-se 
em 17,8 % a favor dos homens. 
Atualmente, um em cada seis cidadãos da 
União (cerca de 80 milhões de pessoas) 
encontra-se em risco de pobreza. Nas duas 
últimas décadas, verificou-se um aumento 
na pobreza entre adultos jovens e famílias 
com crianças. A taxa de desemprego dos 
jovens é superior a 20 %. Cento e 
cinquenta milhões de europeus (cerca de 
25 %) nunca utilizaram a Internet e 
poderão nunca ter literacia digital 
suficiente. Verificou-se também um 
aumento na apatia política e na polarização 

Em primeiro lugar, persistem 
desigualdades na União, tanto entre países 
como no interior de países. Em 2010, o 
Índice de Desenvolvimento Humano, uma 
medida agregada do progresso nos 
domínios da saúde, educação e rendimento, 
classifica os Estados-Membros da União 
entre 0,743 e 0,895, refletindo assim 
diferenças consideráveis entre países. 
Persistem, igualmente, desigualdades em 
termos de oportunidades entre homens e 
mulheres. Atualmente, um em cada seis 
cidadãos da União (cerca de 80 milhões de 
pessoas) encontra-se em risco de pobreza. 
Nas duas últimas décadas, verificou-se um 
aumento na pobreza entre adultos jovens e 
famílias com crianças. A taxa de 
desemprego dos jovens é superior a 20 %. 
Cento e cinquenta milhões de europeus 
(cerca de 25 %) nunca utilizaram a Internet 
e poderão nunca ter literacia digital 
suficiente. Verificou-se também um 
aumento na apatia política e na polarização 
nas eleições, refletindo a perda de 
confiança dos cidadãos nos atuais sistemas 
políticos. Estes números sugerem que 
alguns grupos sociais e comunidades são 
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nas eleições, refletindo a perda de 
confiança dos cidadãos nos atuais sistemas 
políticos. Estes números sugerem que 
alguns grupos sociais e comunidades são 
persistentemente excluídos do 
desenvolvimento social e económico e/ou 
de políticas democráticas.

persistentemente excluídos do 
desenvolvimento social e económico e/ou 
de políticas democráticas.

Or. en

Alteração 371
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As pessoas com deficiência representam mais de 15 % da população europeia. A luta contra 
a discriminação por motivos de deficiência deve ser abordada de forma clara nas propostas 
no âmbito do Programa Horizonte 2020 (em consonância com o artigo 21.º da Carta 
Europeia dos Direitos Fundamentais, o artigo 2.º do Tratado da UE, o artigo 10.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia e a Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com deficiência).

Alteração 372
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações 
e desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 

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

Or. en

Alteração 373
Petru Constantin Luhan

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 374
Petru Constantin Luhan

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 375
Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE)

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 376
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a segurança mediante a gestão 
das fronteiras;

(b) Reforçar a segurança mediante a gestão 
das fronteiras, dando particular destaque à 
luta contra a imigração ilegal na UE;

Or. it
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Alteração 377
Yves Cochet, Jill Evans

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;

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

Or. en

Alteração 378
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 380
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 

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

únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal, e 
com um claro valor acrescentado, 
determinado por uma abordagem 
orientada para os resultados. As atuais 
regras relativas à participação, avaliação e 
acompanhamento das KIC permitem a 
tomada de decisões em procedimento 
acelerado equiparável ao das empresas.

Or. it

Justificação

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

Alteração 381
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro, como as 
alterações climáticas ou a energia 
sustentável. Ao enfrentar grandes desafios 
societais de uma forma abrangente, o EIT 
promoverá abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC.

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro. Ao 
enfrentar grandes desafios societais de uma 
forma abrangente, o EIT promoverá 
abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC.

Or. it



PE492.613v01-00 82/92 AM\906357PT.doc

PT

Alteração 382
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT integrará plenamente o ensino e 
formação em todas as fases da carreira 
profissional e elaborará currículos novos e 
inovadores com vista a refletir a 
necessidade de novos perfis gerada pelos 
complexos desafios económicos e
societais. Para o efeito, o EIT 
desempenhará um papel essencial na 
promoção do reconhecimento de novos 
graus e diplomas nos Estados-Membros.

O EIT integrará plenamente o ensino e 
formação em todas as fases da carreira 
profissional e elaborará currículos novos e 
inovadores com vista a refletir a 
necessidade de novos perfis gerada pela 
constante evolução da sociedade, da 
economia e do mercado de trabalho. Para 
o efeito, o EIT desempenhará um papel 
essencial na promoção do reconhecimento 
de novos graus e diplomas nos Estados-
Membros.

Or. it

Alteração 383
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O EIT desempenhará além disso um 
papel importante no aperfeiçoamento do 
conceito de «empreendedorismo» através 
dos seus programas de ensino, que 
promoverão o empreendedorismo num 
contexto de utilização intensiva de 
conhecimentos, com base em investigação 
inovadora e contribuindo para soluções 
de elevada relevância para a sociedade.

Suprimido

Or. it

Justificação

É arriscado e perigoso querer limitar o conceito de atitudes mentais empreendedoras 
exclusivamente aos programas de ensino, já que isso implica predefinir quem é e quem não é 
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"empreendedor".

Alteração 384
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 385
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Por intermédio das KIC e dos seus centros 
de colocalização – nós de excelência que 
reúnem o ensino superior, a investigação e 
as empresas parceiras num determinado 
local geográfico – o EIT estará igualmente 
ligado à política regional. Em particular, 

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

assegurará uma melhor ligação entre as 
instituições de ensino superior, o mercado 
de trabalho e a inovação e crescimento 
regionais e locais, no contexto das 
estratégias nacionais, locais e regionais de 
especialização inteligente. Ao fazê-lo, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
da Política de Coesão da União.

Or. it

Justificação

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

Alteração 386
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro

Texto da Comissão

I Excelência científica, nomeadamente: 27 818
1. Conselho Europeu de Investigação 15 008

2. Tecnologias Futuras e Emergentes 3 505
3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e 

progressão na carreira
6 503

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo 
infraestruturas eletrónicas)

2 802

II Liderança industrial, nomeadamente: 20 280

1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 15 580 dos quais 500 
para o EIT

2. Acesso a financiamento de risco** 4 000

3. Inovação nas PME 700
III Desafios societais, nomeadamente: 35 888

1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 9 077 dos quais 292 
para o EIT

2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, investigação 4 694 dos quais 150 
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marinha e marítima e bioeconomia; para o EIT
3. Energia segura, não poluente e eficiente 6 537 dos quais 210 

para o EIT
4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 7 690 dos quais 247 

para o EIT
5. Ação climática, eficiência na utilização dos recursos e 

matérias-primas 
3 573 dos quais 115 
para o EIT

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

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 1 542 + 1 652***
Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2 212

TOTAL 87 740

Alteração

I Excelência científica, nomeadamente: 29,3 %

1. Conselho Europeu de Investigação 14,5 %
2. Tecnologias Futuras e Emergentes 3,9 %

3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e 
progressão na carreira

7,4 %

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo 
infraestruturas eletrónicas)

3,5 %

II Liderança industrial, nomeadamente: 25,2 %
1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 17,7 %

2. Acesso a financiamento de risco** 4,5 %

3. Inovação nas PME 3 %
III Desafios societais, nomeadamente: 40,4 %

1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 12 % 
2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, investigação 
marinha e marítima e bioeconomia

5,3 %

3. Energia segura, não poluente e eficiente 7,7 %

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 8,7 %

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

4,2 %
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6. Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras 2,5 %
Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 3 %

Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2,1 %
TOTAL 100 %

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a assegurar a proporção de cada rubrica orçamental uma vez que a
dotação global está sujeita a um acordo no âmbito das negociações sobre o QFP. [As 
percentagens serão substituídas pelo valor correspondente em milhões de euros assim que a 
dotação financeira global esteja estabelecida, em conformidade com o regulamento do 
Conselho que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020].

Alteração 387
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro

Texto da Comissão
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Alteração

Excelência científica, nomeadamente: 27 818
1. Conselho Europeu de Investigação 15 008
2. Tecnologias Futuras e Emergentes 3 505
3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e 

progressão na carreira
6 503

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo 
infraestruturas eletrónicas)

2 802

II Liderança industrial, nomeadamente: 20 280
1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 15 580 dos quais 500 

para o EIT
2. Acesso a financiamento de risco 4 000
3. Inovação nas PME 700

III Desafios societais, nomeadamente: 35 888
1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 9 077 dos quais 292 

para o EIT
2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, 

investigação marinha e marítima e bioeconomia
4 694 dos quais 150 
para o EIT

3. Energia segura, não poluente e eficiente 6 537 dos quais 210
para o EIT

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 7 690 dos quais 247
para o EIT

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

3 573 dos quais 115
para o EIT

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

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 1 542 + 1 652***
Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2 212

TOTAL 87 740
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Or. en

Justificação

Mantendo inalterado o montante total, é conveniente reformular as prioridades propostas 
pela Comissão. Para alcançar o objetivo da liderança industrial, é de importância 
estratégica incentivar a participação das PME, favorecendo o acesso ao crédito e 
aumentando a dotação para as PME inovadoras. Além disso, ao abrigo do objetivo sobre 
desafios societais, a investigação na área da saúde deve tornar-se uma prioridade maior do 
que o proposto pela Comissão, aumentando a respetiva dotação do orçamento.

Alteração 388
Julie Girling

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro

I Excelência científica, nomeadamente: 23 818
1. Conselho Europeu de Investigação 10 008
2. Tecnologias Futuras e Emergentes 4 505
3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e 

progressão na carreira
6 503

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo 
infraestruturas eletrónicas)

2 802

II Liderança industrial, nomeadamente: 25 280
1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 15 580 dos quais 500 

para o EIT
2. Acesso a financiamento de risco 6 000
3. Inovação nas PME 3 700

III Desafios societais, nomeadamente: 34 388
1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 13 147 dos quais 292 

para o EIT
2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, 

investigação marinha e marítima e bioeconomia
4 694 dos quais 150 
para o EIT

3. Energia segura, não poluente e eficiente 4 537 dos quais 140
para o EIT

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 6 690 dos quais 217
para o EIT

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

1 003 dos quais 45 para 
o EIT

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

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 1 042 + 1 482***
Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2 212

TOTAL 87 740
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Texto da Comissão

I Excelência científica, nomeadamente: 27 818

1. Conselho Europeu de Investigação 15 008

2. Tecnologias Futuras e Emergentes 3 505

3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e progressão na 
carreira 6 503

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo infraestruturas 
eletrónicas) 2 802

II Liderança industrial, nomeadamente: 20 280

1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 15 580 dos quais 500 
para o EIT

2. Acesso a financiamento de risco** 4 000

3. Inovação nas PME 700

III Desafios societais, nomeadamente: 35 888

1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 9 077 dos quais 292 para 
o EIT

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

4 694 dos quais 150 para 
o EIT

3. Energia segura, não poluente e eficiente 6 537 dos quais 210 para 
o EIT

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 7 690 dos quais 247 para 
o EIT

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

3 573 dos quais 115 para 
o EIT

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

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 1 542 + 1652***

Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2 212

TOTAL 87 740
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Alteração

I Excelência científica, nomeadamente: 31,8 %

1. Conselho Europeu de Investigação 17,1 %

2. Tecnologias Futuras e Emergentes 4 %
3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e progressão na 

carreira 7,5 %

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo infraestruturas 
eletrónicas) 3,2 %

II Liderança industrial, nomeadamente: 23,3 %

1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 17,8 %

2. Acesso a financiamento de risco** 4,6 %

3. Inovação nas PME 0,9 %

III Desafios societais, nomeadamente: 41,3 %

1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 10,3 %
2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, investigação marinha 

e marítima e bioeconomia 5,3 %

3. Energia segura, não poluente e eficiente 7,5 %

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 8,8 %
5. Ação climática, eficiência na utilização dos recursos e matérias-

primas 4,1 %

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras 5,3 %

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 1,2 %

Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2,5 %

TOTAL Horizonte 2020 - Projeto ITER 100 %

Reator Termonuclear Experimental Internacional (Reator 
Termonuclear Experimental Internacional - ITER) 3,2 %

TOTAL Horizonte 2020 + ITER 103,2 %

Or. en
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Justificação

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Alteração 389
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro – informação no quadro - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Incluindo 8 975 milhões de euros para as 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), dos quais 1 795
milhões de euros para fotónica, 
microeletrónica e nanoeletrónica, 4 293 
milhões de euros para nanotecnologias, 
materiais avançados e transformação e 
fabrico avançados, 575 milhões de euros
para biotecnologias e 1 737 milhões de 
euros para o espaço. Em consequência, 
ficam disponíveis 6 663 milhões de euros
para apoiar as Tecnologias Facilitadoras 
Essenciais.

* Incluindo 57,6 % para as tecnologias da 
informação e das comunicações (ICT), dos 
quais 11,5 % para fotónica, microeletrónica 
e nanoeletrónica, 27,6 % para 
nanotecnologias, materiais avançados e 
transformação e fabrico avançados, 3,7 %
para biotecnologias e 11,1 % para o 
espaço. Em consequência, ficam 
disponíveis 42,9 % para apoiar as 
Tecnologias Facilitadoras Essenciais.

Or. en

Alteração 390
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro – informação no quadro

Texto da Comissão Alteração

Cerca de 1 131 milhões de euros deste 
montante podem ser afetados a projetos no 
âmbito do Plano Estratégico para as 

** Cerca de 28,3 % deste montante podem 
ser afetados a projetos no âmbito do Plano 
Estratégico para as Tecnologias 
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Tecnologias Energéticas (Plano SET). 
Cerca de um terço pode ser afetado a PME.

Energéticas (Plano SET). Cerca de um 
terço pode ser afetado a PME.

Or. en

Alteração 391
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo II – quadro – informação no quadro - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O montante total será disponibilizado por 
meio de dotações, tal como previsto no 
artigo 6.º, n.º 3. A segunda dotação de 
1 652 milhões de euros será 
disponibilizada pro rata a partir dos 
orçamentos dos Desafios Societais e da 
Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais, a título indicativo e sob 
reserva da análise prevista no artigo 26.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. en


