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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Horizonte 2020, como referido na Comunicação da Comissão que acompanha o programa, 
tem por finalidade a execução dos objetivos das iniciativas emblemáticas da União no 
domínio da inovação, centrando-se nos atuais desafios societais e reforçando a ligação 
ascendente e descendente entre investigação e comercialização. Pretende-se também uma 
maior simplificação e o aumento da participação das PME. Muitos dos desafios societais 
estão relacionados com as atividades da Comissão ENVI, como é o caso do clima, da 
eficiência energética, das energias e transportes limpos, a saúde e a segurança alimentar. O 
relator acolhe favoravelmente a propostas da Comissão, mas pretende reforçar alguns dos 
aspetos abordados.

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

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

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

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

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

Aspetos horizontais 
É necessário estabelecer uma maior relação entre as iniciativas emblemáticas "União da 
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Inovação" e "Uma Europa eficiente em termos de recursos", por um lado, e o Horizonte 2020, 
por outro, e, por conseguinte, este aspeto é incorporado no parecer. A complementaridade 
entre o Horizonte 2020 e outros financiamentos nacionais e da UE deve ser controlada de 
forma rigorosa, a fim de assegurar o máximo benefício dos projetos de I&D e inovação na 
UE. Além disso, propõe-se também um maior aumento da participação das PME, que pode 
constituir um incentivo para um crescimento económico mais ecológico e sustentável. É 
também abordado um aspeto importante relacionado com os indicadores de desempenho, que 
permitem controlar a execução dos objetivos do Horizonte 2020. 

Outras alterações sobre a separação dos orçamentos da investigação e dos objetivos na cadeia 
de inovação e em matéria de simplificação são deixadas para um momento posterior, após o 
próximo debate na Comissão ENVI sobre o Horizonte 2020.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) O Programa Específico deve 
complementar as ações realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras ações 
da União que sejam necessárias para o 
esforço estratégico geral de implementação 
da Estratégia Europa 2020, em especial 
com ações relativas às políticas em matéria 
de coesão, agricultura e desenvolvimento 
rural, ensino e formação profissional, 
indústria, saúde pública, proteção do 
consumidor, política social e de emprego, 
energia, transportes, ambiente, ação 
climática, segurança, política marinha e das 
pescas, cooperação para o desenvolvimento 
e políticas de alargamento e de vizinhança. 
A Comissão deve esforçar-se por evitar 
qualquer sobreposição das ações 
financiadas por programas da União e 
pelo Horizonte 2020 e, na medida do 
possível, entre as ações realizadas a nível 
nacional e as apoiadas pelo Horizonte 
2020.
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Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Concretização da transição para um 
sistema energético fiável, sustentável e 
competitivo, face a uma escassez cada vez 
maior de recursos, a crescentes 
necessidades de energia e às alterações 
climáticas;

(c) Concretização da transição para um 
sistema energético fiável, sustentável e 
competitivo, face a uma escassez cada vez 
maior de recursos, a crescentes 
necessidades de energia e às alterações
climáticas, nomeadamente através da 
inovação no domínio das energias 
renováveis;

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ações indiretas do PQ Horizonte 2020 
serão executadas utilizando as formas de 
financiamento previstas no Regulamento 
Financeiro, nomeadamente subvenções, 
prémios, contratos e instrumentos 
financeiros. Todas as formas de 
financiamento serão utilizadas de forma 
flexível em todos os objetivos gerais e 
específicos do PQ Horizonte 2020, sendo a 
sua utilização determinada em função das 
necessidades e das especificidades do 
objetivo específico em causa. 

As ações indiretas do PQ Horizonte 2020 
serão executadas utilizando as formas de 
financiamento previstas no Regulamento 
Financeiro, nomeadamente subvenções, 
prémios, contratos e instrumentos 
financeiros. Todas as formas de 
financiamento serão utilizadas de forma 
flexível em todos os objetivos gerais e 
específicos do PQ Horizonte 2020, sendo a 
sua utilização determinada em função das 
necessidades e das especificidades do 
objetivo específico em causa. No 
financiamento às PME, deve ser dada 
uma atenção especial à simplificação dos 
procedimentos de acesso aos fundos e das 
obrigações relacionadas com a prestação 



PE487.909v01-00 6/36 PA\900001PT.doc

PT

de informações.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica e social. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica e social. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas. A 
estrutura do Horizonte 2020 deve ser 
flexível, a fim de permitir atividades e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos organizados e financiados no 
quadro de diferentes desafios e partes do 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
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especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social e o apoio a abordagens do 
lado da procura, como a pré-normalização 
ou contratos pré-comerciais, contratos para 
soluções inovadoras, normalização e outras 
medidas centradas no utilizador a fim de 
contribuir para acelerar a implantação e 
difusão de produtos e serviços inovadores 
no mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.

especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social e o apoio a abordagens do 
lado da procura, como a pré-normalização 
ou contratos pré-comerciais, contratos para 
soluções inovadoras, normalização e outras 
medidas centradas no utilizador a fim de 
contribuir para acelerar a implantação e 
difusão de produtos e serviços inovadores 
no mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa, 
nomeadamente às PME, a oportunidade 
de apresentarem soluções de vanguarda da 
sua escolha.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. Basear-se-á 
em dados, análises e prospetivas fiáveis, 
sendo os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. Basear-se-á 
em dados, análises e prospetivas fiáveis, 
sendo os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 
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abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
ou as ciências e tecnologias marinhas.

abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, 
a eficiência na utilização dos recursos, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
ou as ciências e tecnologias marinhas.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, 
promovendo as energias renováveis,
apoiando atividades de prospetiva e 
políticas de transporte baseadas em dados 
concretos, apoio a estratégias de atenuação 
das alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

Or. en



PA\900001PT.doc 9/36 PE487.909v01-00

PT

Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta 
abordagem integrada tenha como resultado 
que cerca de 20% dos seus orçamentos 
totais combinados sejam consagrados às 
PME.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo I – parte 2 – ponto 6 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A continuação da Parceria entre a 
Europa e os Países em Desenvolvimento 
para a Realização de Ensaios Clínicos 
(EDCTP) no que diz respeito a ensaios 
clínicos para intervenções contra o VIH, a 
malária e a tuberculose;

(a) A continuação, o financiamento 
adequado e o alargamento geográfico a 
outras regiões em desenvolvimento da 
Parceria entre a Europa e os Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP) no que diz 
respeito a ensaios clínicos da fase I à fase 
IV para intervenções contra o VIH, a 
malária e a tuberculose e outras doenças 
negligenciadas;

Or. en

Justificação
As doenças negligenciadas e relacionadas com a pobreza, bem como as coinfeções, também 
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existem em países em desenvolvimento que não se situam em África (por exemplo, a doença 
de Chagas na América Latina ou a leishmaniose na Ásia), pelo que é desejável um 
alargamento do âmbito geográfico. Este alargamento também asseguraria que as sinergias 
na investigação, realizada em outras regiões, possam ser utilizadas para que os produtos de 
saúde estejam disponíveis mais rapidamente. A EDCTP deve também ser financiada em 
conformidade, a fim de salvaguardar a sua eficiência.

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em muitos casos, para dar uma 
contribuição efetiva para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e da União da 
Inovação será necessário o 
desenvolvimento de soluções que são de 
natureza interdisciplinar e, por 
conseguinte, se inscrevem em múltiplos 
objetivos específicos do PQ Horizonte 
2020. Será dada uma atenção especial à 
responsabilidade na investigação e 
inovação. A questão do género será 
considerada uma questão transversal, a fim 
de retificar desequilíbrios entre homens e 
mulheres e integrar a dimensão do género 
na programação e no conteúdo das 
atividades de investigação e inovação. O 
PQ Horizonte 2020 inclui disposições 
específicas destinadas a incentivar as 
referidas ações transversais, 
nomeadamente através de uma agregação 
eficiente dos orçamentos. Inclui também, 
por exemplo, a possibilidade de os desafios 
societais e as tecnologias facilitadores e 
industriais poderem recorrer às disposições 
dos instrumentos financeiros e ao 
instrumento específico a favor das PME.

Além disso, em muitos casos, para dar uma 
contribuição efetiva para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e da União da 
Inovação, bem como da eficiência em 
termos de recursos, será necessário o 
desenvolvimento de soluções que são de 
natureza interdisciplinar e, por 
conseguinte, se inscrevem em múltiplos 
objetivos específicos do PQ Horizonte 
2020. Será dada uma atenção especial à 
responsabilidade na investigação e 
inovação. A questão do género será 
considerada uma questão transversal, a fim 
de retificar desequilíbrios entre homens e 
mulheres e integrar a dimensão do género 
na programação e no conteúdo das 
atividades de investigação e inovação. O 
PQ Horizonte 2020 inclui disposições 
específicas destinadas a incentivar as 
referidas ações transversais, 
nomeadamente através de uma agregação 
eficiente dos orçamentos. Inclui também, 
por exemplo, a possibilidade de os desafios 
societais e as tecnologias facilitadores e 
industriais poderem recorrer às disposições 
dos instrumentos financeiros e ao 
instrumento específico a favor das PME.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para permitir o crescimento sustentável na 
Europa, é necessário otimizar a 
contribuição de intervenientes públicos e 
privados. Este aspeto é essencial para a 
consolidação do Espaço Europeu da 
Investigação e para a realização da União 
da Inovação, da Agenda Digital e de outras 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
Europa 2020. Além disso, uma 
investigação e inovação responsáveis 
exigem que se obtenham as melhores 
soluções em resultado das interações entre 
parceiros com perspetivas diferentes com 
interesses comuns.

Para permitir o crescimento sustentável na 
Europa, é necessário otimizar a 
contribuição de intervenientes públicos e 
privados. Este aspeto é essencial para a 
consolidação do Espaço Europeu da 
Investigação e para a realização da União 
da Inovação, de Uma Europa eficiente em 
termos de recursos, da Agenda Digital e de 
outras iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020. Além disso, uma 
investigação e inovação responsáveis 
exigem que se obtenham as melhores 
soluções em resultado das interações entre 
parceiros com perspetivas diferentes com 
interesses comuns.

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

As parcerias para o desenvolvimento de produtos podem ser muito positivas, sobretudo no 
domínio das doenças negligenciadas e relacionadas com a pobreza, que afetam 
principalmente a população dos países mais pobres, limitando, por isso, os incentivos das 
empresas farmacêuticas inovadoras para desenvolverem produtos inovadores destinados aos 
doentes portadores das referidas doenças. O Horizonte 2020 pode dar um contributo útil 
para abordar esta lacuna do mercado.

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1.3 – subponto 1.3.5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Materiais para aumentar a eficiência das 
energias renováveis. Desenvolvimento de 
novos produtos e aplicações que 
aumentem a eficiência das energias 
renováveis como as energias fotovoltaica, 
térmica solar e eólica.

Or. en

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 intervenções no domínio do 
comportamento que abordem os fatores de 
risco e as vacinas, de uma vigilância eficaz 



PA\900001PT.doc 13/36 PE487.909v01-00

PT

eficientes. da saúde e das doenças e da preparação 
para as mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Em linha com as alterações propostas para o Regulamento que estabelece o Horizonte 2020 
(COM (2011)0809 final). As doenças infecciosas e relacionadas com a pobreza ainda 
constituem um desafio para a UE e, mais especificamente, para os países mais pobres. A 
investigação nestes domínios beneficia quer a UE quer os países em desenvolvimento e está 
alinhada com as políticas externas da UE

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

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

É necessária uma melhor compreensão dos 
fatores determinantes da saúde a fim de 
dispor de dados factuais para uma 
promoção efetiva da saúde e prevenção de 
doenças e de permitir também o 
desenvolvimento de indicadores 
abrangentes de saúde e bem-estar na União 
e no mundo. Serão estudados os fatores de 
risco comportamentais (incluindo estilo de 
vida), socioeconómicos e genéticos nas 
suas aceções mais latas. As abordagens 
incluirão o estudo de coortes a longo prazo 
e a sua ligação com dados derivados de 
biobancos, da investigação nos domínios 
«ómicos» e de outros métodos. 

Or. en

Justificação

As doenças afetam as pessoas independentemente das fronteiras. As atividades de 
investigação da UE, bem como as atividades específicas realizadas no quadro da cooperação 
internacional, beneficiarão não apenas a população da União, mas também do mundo 
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inteiro.

Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação
As doenças afetam as pessoas independentemente das fronteiras. As atividades de 
investigação da UE, bem como as atividades específicas realizadas no quadro da cooperação 
internacional, beneficiarão não apenas a população da União, mas também do mundo 
inteiro.
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Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo I – capítulo III – ponto 1.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.1-A. Saúde ambiental
É necessária uma melhor compreensão 
dos fatores ambientais determinantes da 
saúde e do bem estar e dos mecanismos 
mediadores, a fim de fornecer 
fundamento a estratégias eficazes de 
proteção da saúde e de contribuir com 
informações para os programas e políticas 
da União. Devem ser fornecidos 
indicadores de saúde ambiental que 
possam complementar outros indicadores 
de saúde em desenvolvimento. Serão 
estudados fatores ambientais, incluindo as 
alterações climáticas e a ocupação. As 
abordagens incluirão o estudo em seres 
humanos a curto prazo e o estudo de 
coortes a longo prazo e a sua ligação com 
dados derivados de bases de dados 
ambientais e de biobancos, da 
investigação nos domínios «ómicos» e de 
outros métodos.
Em especial, uma melhor compreensão do 
ambiente como um fator determinante da 
saúde durante o ciclo da vida, desde a 
gravidez e a infância até às idades mais 
avançadas, exigirá uma biologia 
molecular integrada, uma avaliação da 
exposição, abordagens epidemiológicas e 
toxicológicas para investigar as relações 
saúde-ambiente. Os estudos de saúde 
ambiental devem debruçar-se sobre os 
produtos químicos e os respetivos modos 
de ação, exposições combinadas à 
poluição e outros fatores de stress 
relacionados com o ambiente e o clima 
(incluindo poluição do ar, contaminação 
da água e do solo, ruído, temperatura, 
poluição luminosa, radiações, 
contaminação de alimentos e 
nanopartículas produzidas pelo Homem) 
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e sobre os benefícios (incluindo espaços 
verdes, transportes alternativos e 
planeamento urbano), bem como sobre 
alternativas aos ensaios em animais. São 
necessárias abordagens inovadoras para 
avaliar a exposição utilizando 
biomarcadores de nova geração com base 
em domínios "ómicos" e epigenética, na 
biomonitorização humana, na avaliação e 
modelização das exposições pessoais 
integrando fatores socioeconómicos e 
comportamentais, a fim de permitir uma 
compreensão das exposições combinadas, 
cumulativas e emergentes e os seus efeitos 
na saúde. Serão apoiadas melhores 
ligações entre problemas de saúde e dados 
ambientais utilizando sistemas de 
informação avançados.
Desta forma, os programas e as políticas 
existentes e previstos podem ser avaliados 
e pode ser prestado apoio às políticas 
sobre os aspetos ambientais da saúde. As 
intervenções ambientais melhoradas 
podem ser elaboradas e avaliadas, a fim 
de apreciar o seu impacto na saúde e no 
bem-estar. 

Or. en

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Há necessidade de uma melhor 
compreensão da saúde e da doença, em 
pessoas de todas as idades, para que 
possam ser desenvolvidas novas e 
melhores medidas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. A investigação 
translacional interdisciplinar sobre a 
fisiopatologia das doenças é essencial para 
uma melhor compreensão de todos os 
aspetos dos processos patológicos, 

Há necessidade de uma melhor 
compreensão da saúde e da doença, em 
pessoas de todas as idades, para que 
possam ser desenvolvidas novas e 
melhores medidas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. A investigação 
translacional interdisciplinar sobre a 
fisiopatologia das doenças é essencial para 
uma melhor compreensão de todos os 
aspetos dos processos patológicos, 
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incluindo uma reclassificação da variação 
normal e de doenças com base em dados 
moleculares, bem como para a validação e 
utilização dos resultados da investigação 
em aplicações clínicas.

incluindo uma reclassificação da variação 
normal e de doenças com base em dados 
moleculares, bem como para a validação e 
utilização dos resultados da investigação 
em aplicações clínicas. Os projetos de 
investigação translacional, que tenham 
por objetivo a aplicação dos resultados 
obtidos em laboratório às práticas 
médicas, de uma forma mais rápida e 
eficiente, devem ser especialmente 
apoiados, sobretudo nos domínios em que 
subsistem muitas necessidades não 
resolvidas, como sejam a 
hematologia/oncologia e as doenças 
raras.

Or. en

Justificação

A investigação translacional, baseada numa abordagem não sequencial, auxiliará na 
aplicação dos resultados de investigação básica às práticas médicas, de uma forma mais 
atempada e eficiente, gerando melhores resultados em termos de cuidados de saúde. Para tal 
é necessária uma interação contínua entre os resultados da investigação quer no laboratório 
quer na clínica, ao longo das diferentes fases de desenvolvimento do medicamento. A 
concentração na investigação translacional é particularmente necessária em domínios de 
doenças complexas com uma elevada necessidade em termos de saúde pública, como é o caso 
da hematologia/oncologia e das doenças raras. 

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1.5

Texto da Comissão Alteração

1.5. Desenvolvimento de melhores vacinas
preventivas

1.5. Desenvolvimento de melhores 
instrumentos de prevenção

Há necessidade de vacinas preventivas 
mais eficazes (ou de intervenções 
preventivas alternativas) e de regimes de 
vacinação baseados em dados factuais que 
visem uma vasta gama de doenças. Isso 
implica uma melhor compreensão das 
doenças e dos seus processos e suas 
consequentes epidemias e a realização de 

Há necessidade de apoiar o 
desenvolvimento de vacinas preventivas 
mais eficazes e de regimes de vacinação 
baseados em dados factuais que visem uma 
vasta gama de doenças, incluindo doenças 
relacionadas com a pobreza como o 
VIH/SIDA, a tuberculose, a malária e as 
doenças negligenciadas. De igual modo, o 
conhecimento sobre os principais fatores 
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ensaios clínicos e estudos associados. de risco da doença e as ciências 
comportamentais podem ser utilizados 
para elaborar estratégias de prevenção 
eficazes que abordem os referidos fatores 
de risco e que promovam estilos de vida 
saudáveis. Este aspeto tem um enorme 
potencial em termos de redução dos 
efeitos negativos das doenças crónicas. 
Isso implica uma melhor compreensão das 
doenças e dos seus processos e suas 
consequentes epidemias e da realização de 
ensaios clínicos e estudos associados.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de vacinas preventivas eficazes para doenças relacionadas com a 
pobreza, incluindo o VIH/SIDA, representa a solução mais eficaz do ponto de vista dos custos 
para combater as referidas doenças, uma vez que as vacinas são menos dispendiosas para os 
sistemas de saúde do que os tratamentos continuados. A investigação neste domínio terá 
enormes benefícios para a população da UE e do mundo inteiro afetada por essas doenças e 
deve ser encorajada.

Alteração 22

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1.6

Texto da Comissão Alteração

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes. 

É efetivamente necessária uma melhor 
compreensão da saúde, da doença e dos 
processos patológicos em todas as idades a 
fim de desenvolver métodos de diagnóstico 
novos e mais eficazes. Serão desenvolvidas 
tecnologias inovadoras e existentes com o 
objetivo de melhorar significativamente o 
prognóstico das doenças mediante um 
diagnóstico mais preciso e precoce e 
permitindo tratamentos mais adaptados aos 
doentes. Com esta finalidade, será 
prestado apoio, inter alia, a um maior 
desenvolvimento da imagiologia médica. 
Será também abordada a proteção dos 
doentes contra as radiações.
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Or. en

Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1.8

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver melhores 
dispositivos e sistemas médicos e de 
assistência; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, graves e crónicas, 
realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
co-morbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

É necessário apoiar a melhoria das 
tecnologias transversais de apoio para 
medicamentos, vacinas e outras abordagens 
terapêuticas, incluindo a transplantação, a 
terapia genética e celular; aumentar o êxito 
no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas (incluindo 
métodos alternativos para substituir ensaios 
de segurança e eficácia clássicos, por 
exemplo, o desenvolvimento de novos 
métodos); desenvolver abordagens de 
medicina regenerativa, incluindo 
abordagens baseadas em células 
estaminais; desenvolver a medicina 
estratificada e personalizada, bem como 
assegurar a disponibilidade de 
medicamentos e terapias para o maior 
número de doenças possível; desenvolver 
melhores dispositivos e sistemas médicos e 
de assistência; melhorar as terapias 
paliativas; manter e melhorar a nossa 
capacidade para combater doenças 
transmissíveis, raras, relacionadas com a 
pobreza, negligenciadas, graves e 
crónicas, realizar intervenções médicas que 
dependem da disponibilidade de 
medicamentos antimicrobianos eficazes e 
desenvolver abordagens abrangentes a fim 
de tratar, em todas as idades, as 
co-morbilidades e evitar a polifarmácia. 
Estas melhorias facilitarão o 
desenvolvimento de tratamentos novos, 
mais eficientes, eficazes e sustentáveis para 
as doenças e para a gestão da deficiência.

Or. en
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Justificação

As doenças relacionadas com a pobreza são uma preocupação não só para os países mais 
pobres, mas também para algumas regiões da UE onde se regista um número significativo de 
casos de tuberculose, VIH/SIDA, malária ou sarampo. Por conseguinte, o desenvolvimento de 
instrumentos adequados de controlo e combate a estas doenças deve ser uma prioridade para 
o Horizonte 2020.

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1.12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.12-A. Saúde reprodutiva
Há necessidade de fazer investigação, a 
fim de desenvolver uma prevenção, 
diagnóstico e gestão mais eficientes das 
perturbações da saúde reprodutiva. A 
investigação centrar-se-á em domínios 
como as causas da infertilidade, incluindo 
a origem fetal da infertilidade e outras 
perturbações da saúde reprodutiva.

Or. en

Alteração 25

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 1.16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser atribuído um adequado 
financiamento da União para as 
atividades de investigação e inovação 
neste domínio, a fim de corresponder aos 
desafios futuros dos cuidados de saúde 
europeus e assegurar os objetivos acima 
referidos. Com esta finalidade, pelo 
menos 12% do orçamento total deste 
programa deve ser atribuído a este desafio 
societal.

Or. en
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Alteração 26

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

SEGURANÇA ALIMENTAR, 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 
INVESTIGAÇÃO MARINHA E
MARÍTIMA E BIOECONOMIA

SEGURANÇA ALIMENTAR E 
SEGURANÇA DOS ALIMENTOS, 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, 
AMBIENTE MARINHO E 
BIOECONOMIA

Or. en

Justificação
Clarificação relativa ao facto de este desafio abordar também a segurança dos alimentos e 
não apenas o conceito bastante restritivo de segurança alimentar. O mesmo se aplica ao 
ambiente marinho que tem um caráter mais amplo do que a formulação inicial. 

Alteração 27

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos 
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agro-alimentar europeia e a 
sustentabilidade da produção e 
abastecimento de produtos alimentares, 
abrangendo toda a cadeia alimentar e 
serviços conexos, quer convencionais quer 
biológicos, desde a produção primária até 
ao consumo. Esta abordagem contribuirá 

Têm de ser abordadas as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos
alimentares seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis, tendo simultaneamente em 
conta os impactos dos comportamentos de 
consumo de alimentos e da produção de 
alimentos para consumo humano e animal 
na saúde humana e em todo o ecossistema. 
Será abordada a segurança do 
aprovisionamento e a segurança sanitária 
dos alimentos para consumo humano e 
animal, a competitividade da indústria 
agro-alimentar europeia e a 
sustentabilidade da produção e 
abastecimento de produtos alimentares, 
utilizando uma abordagem 
interdisciplinar que envolva vários 
intervenientes, nomeadamente 
agricultores e PME do setor 
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para a) assegurar a segurança alimentar e a 
segurança dos alimentos para todos os 
europeus e erradicar a fome no mundo, b) 
diminuir a carga das doenças relacionadas 
com os alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

agro-alimentar, criadores de tecnologias, 
bem como ambientalistas, e abrangendo 
toda a cadeia alimentar e serviços conexos, 
quer convencionais quer biológicos, desde 
a produção primária até ao consumo. Esta 
abordagem contribuirá para a) assegurar a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos para todos os europeus e 
erradicar a fome no mundo, b) diminuir a 
carga das doenças relacionadas com os 
alimentos e regimes alimentares, 
promovendo a transição para regimes 
alimentares saudáveis e sustentáveis 
mediante a educação dos consumidores e 
inovações na indústria alimentar, c) reduzir 
o consumo de água e de energia na 
transformação, transporte e distribuição de 
alimentos e d) reduzir os resíduos 
alimentares em 50% até 2030.

Or. en

Alteração 28

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 2.2.2

Texto da Comissão Alteração

Serão abordadas as necessidades 
nutricionais e o impacto da alimentação 
nas funções fisiológicas e no desempenho 
físico e mental, bem como as ligações entre 
o regime alimentar, o envelhecimento, as 
doenças e perturbações crónicas e os 
hábitos alimentares. Serão identificadas 
soluções e inovações dietéticas que 
permitam melhorar a saúde e o bem-estar. 
Proceder-se-á à avaliação, 
acompanhamento, controlo e rastreamento 
da contaminação química e microbiana dos 
alimentos para consumo humano e animal 
ao longo de toda a cadeia de alimentos e 
água potável, desde a produção e 
armazenamento até à transformação, 
embalagem, distribuição, fornecimento de 

Serão abordadas as necessidades 
nutricionais e o impacto da alimentação 
nas funções fisiológicas e no desempenho 
físico e mental, bem como as ligações entre 
o regime alimentar, o envelhecimento, as 
doenças e perturbações crónicas e os 
hábitos alimentares. Serão apoiadas 
atividades que proporcionem o 
conhecimento necessário para facilitar a 
reformulação de receitas alimentares, a 
fim de promover dietas saudáveis. Serão 
identificadas soluções e inovações 
dietéticas que permitam melhorar a saúde e 
o bem-estar. Este aspeto inclui a criação 
de dietas elaboradas tendo em atenção 
necessidades individuais de saúde e de 
nutrição. A nutrição pré-natal e pós-natal, 
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refeições (catering) e preparação em casa. 
As inovações em matéria de segurança dos 
alimentos, melhores ferramentas para a 
comunicação dos riscos e melhores normas 
aplicáveis à segurança dos alimentos 
resultarão numa maior confiança dos 
consumidores e proteção dos mesmos na 
Europa. A nível mundial, a melhoria das 
normas de segurança dos alimentos 
contribuirá igualmente para reforçar a 
competitividade da indústria alimentar 
europeia.

bem como a nutrição durante a infância, 
será estudada para compreender o 
impacto da nutrição no desenvolvimento 
das crianças e na sua saúde. Proceder-se-á 
à avaliação, acompanhamento, controlo e 
rastreamento da contaminação química e 
microbiana dos alimentos para consumo 
humano e animal ao longo de toda a cadeia 
de alimentos e água potável, desde a 
produção e armazenamento até à 
transformação, embalagem, distribuição, 
fornecimento de refeições (catering) e 
preparação em casa. As inovações em 
matéria de segurança dos alimentos, 
melhores ferramentas para a comunicação 
dos riscos e melhores normas aplicáveis à 
segurança dos alimentos resultarão numa 
maior confiança dos consumidores e 
proteção dos mesmos na Europa. A nível 
mundial, a melhoria das normas de 
segurança dos alimentos contribuirá 
igualmente para reforçar a competitividade 
da indústria alimentar europeia.

Or. en

Alteração 29

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 3.1

Texto da Comissão Alteração

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
indústrias com emissões quase nulas, de 
edifícios altamente eficientes e da 
aceitação maciça de abordagens eficientes 
em termos energéticos por parte das 
empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades exigirá não só avanços 
tecnológicos, como também soluções não 

Na Europa, as fontes de energia e os 
padrões de consumo das indústrias, 
transportes, edifícios, pequenas e grandes 
cidades são largamente insustentáveis, 
gerando impactos ambientais e climáticos 
significativos. O desenvolvimento de 
indústrias com emissões quase nulas, de 
edifícios altamente eficientes e da 
aceitação maciça de abordagens eficientes 
em termos energéticos por parte das 
empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades exigirá não só avanços 
tecnológicos, como também soluções não 
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tecnológicas, como novos serviços de 
consultoria, financiamento e gestão da 
procura. A eficiência energética pode
assim proporcionar uma das formas mais 
eficazes em termos de custos de redução da 
procura de energia, reforçando portanto a 
segurança do aprovisionamento de energia, 
reduzindo os impactos ambientais e 
climáticos e promovendo a 
competitividade.

tecnológicas, como novos serviços de 
consultoria, financiamento e gestão da 
procura. A eficiência energética e as 
energias renováveis proporcionam assim
uma das formas mais eficazes em termos 
de custos de redução da procura de energia, 
reforçando portanto a segurança do 
aprovisionamento de energia, reduzindo os 
impactos ambientais e climáticos e 
promovendo a competitividade, 
assegurando, em simultâneo, o 
crescimento económico.

Or. en

Alteração 30

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 3.1.2

Texto da Comissão Alteração

3.1.2. Libertar o potencial de sistemas de 
aquecimento e arrefecimento eficientes e 
renováveis

3.1.2. Libertar o potencial de sistemas de 
aquecimento e arrefecimento eficientes e 
renováveis

Uma parte substancial da energia é 
consumida para fins de aquecimento ou 
arrefecimento em toda a União, pelo que o 
desenvolvimento de tecnologias eficientes 
e com uma boa relação custo-eficácia, de 
técnicas de integração de sistemas, por 
exemplo conectividade de redes com 
linguagens e serviços normalizados nesta 
área, teria um impacto importante na 
redução da procura de energia. Tal implica 
a investigação e demonstração de novos 
sistemas e componentes para aplicações 
industriais e residenciais, por exemplo na 
distribuição urbana e descentralizada de 
água quente e aquecimento e arrefecimento 
ambiente. Deveria abranger diferentes 
tecnologias, nomeadamente as energias 
térmica solar, geotérmica, da biomassa, de 
bombas de calor, de produção combinada 
de calor e eletricidade, e satisfazer os 
requisitos de consumo nulo ou quase nulo 

Uma parte substancial da energia é 
consumida para fins de aquecimento ou 
arrefecimento em toda a União, pelo que o 
desenvolvimento de tecnologias eficientes 
e com uma boa relação custo-eficácia, de 
técnicas de integração de sistemas, por 
exemplo conectividade de redes com 
linguagens e serviços normalizados nesta 
área, teria um impacto importante na 
redução da procura de energia. Tal implica 
a investigação e demonstração de novos 
sistemas e componentes para aplicações 
industriais, do setor público e residenciais, 
por exemplo na distribuição urbana e 
descentralizada de água quente e 
aquecimento e arrefecimento ambiente. 
Deveria abranger diferentes tecnologias, 
nomeadamente as energias térmica solar, 
fotovoltaica, geotérmica, da biomassa, de 
bombas de calor, de produção combinada 
de calor e eletricidade, e satisfazer os 
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de energia nos edifícios e zonas urbanas. 
São necessárias outras descobertas, em 
especial no que diz respeito ao 
armazenamento térmico das fontes de 
energia renováveis e com vista a promover 
o desenvolvimento e a implantação de 
combinações eficientes de sistemas 
híbridos de aquecimento e arrefecimento, 
para aplicações centralizadas e 
descentralizadas. 

requisitos de consumo nulo ou quase nulo 
de energia nos edifícios e zonas urbanas. 
São necessárias outras descobertas, em 
especial no que diz respeito ao 
armazenamento térmico e de eletricidade
das fontes de energia renováveis e com 
vista a promover o desenvolvimento e a 
implantação de combinações eficientes de 
sistemas híbridos de aquecimento e 
arrefecimento, para aplicações 
centralizadas e descentralizadas. É 
necessária mais investigação para 
melhorar a eficiência das energias 
térmica solar e fotovoltaica.

Or. en

Alteração 31

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atuais concentrações de CO2 na 
atmosfera são cerca de 40% mais elevadas 
do que no início da revolução industrial e 
encontram-se ao mais alto nível verificado 
nos últimos 2 milhões de anos. Os gases 
com efeito de estufa com exclusão do CO2 
contribuem também para as alterações 
climáticas e estão a desempenhar um papel 
cada vez mais significativo. Sem uma ação 
decisiva, os custos anuais das alterações 
climáticas a nível mundial poderão 
representar, pelo menos, 5% do PIB e até 
20% em alguns cenários. Em contrapartida, 
com uma ação rápida e eficaz os custos 
líquidos poderiam ser limitados a cerca de 
1% do PIB por ano. O objetivo de 2 ºC e a 
prevenção dos impactos mais graves das 
alterações climáticas exigirão que os países 
desenvolvidos reduzam as emissões de 
gases com efeito de estufa entre 80-95% 
até 2050, em relação aos níveis de 1990.

As atuais concentrações de CO2 na 
atmosfera são cerca de 40% mais elevadas 
do que no início da revolução industrial e 
encontram-se ao mais alto nível verificado 
nos últimos 2 milhões de anos. Os gases 
com efeito de estufa com exclusão do CO2 
e as partículas contribuem também para as 
alterações climáticas e estão a 
desempenhar um papel cada vez mais 
significativo. Sem uma ação decisiva, os 
custos anuais das alterações climáticas a 
nível mundial poderão representar, pelo 
menos, 5% do PIB e até 20% em alguns 
cenários. Em contrapartida, com uma ação 
rápida e eficaz os custos líquidos poderiam 
ser limitados a cerca de 1% do PIB por 
ano. O objetivo de 2 ºC e a prevenção dos 
impactos mais graves das alterações 
climáticas exigirão que os países 
desenvolvidos reduzam as emissões de 
gases com efeito de estufa entre 80-95% 
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até 2050, em relação aos níveis de 1990.
Horizonte 2020 pode auxiliar a União a 
ultrapassar os objetivos de 20%.

Or. en

Alteração 32

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é desenvolver e avaliar medidas de 
adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de gases com efeito 
de estufa tanto do CO2 como de outros
gases, realçando soluções ecológicas tanto 
tecnológicas como não tecnológicas, 
mediante a produção de dados que 
permitam adotar ações informadas, efetivas 
e em tempo útil, bem como a ligação em 
rede das competências necessárias.

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é desenvolver e avaliar medidas de 
adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de gases com efeito 
de estufa tanto do CO2 como de outros 
gases e partículas, realçando soluções 
ecológicas tanto tecnológicas como não 
tecnológicas, mediante a produção de 
dados que permitam adotar ações 
informadas, efetivas e em tempo útil, bem 
como a ligação em rede das competências 
necessárias.

Or. en

Alteração 33

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5.1.1

Texto da Comissão Alteração

Uma melhor compreensão das causas e da 
evolução das alterações climáticas e uma 
maior precisão nas projeções climáticas são 
elementos cruciais para que a sociedade 
possa proteger vidas humanas, bens e 
infraestruturas e assegurar a eficácia do 
processo decisório. É essencial continuar a 
melhorar a base de conhecimentos 

Uma melhor compreensão das causas e da 
evolução das alterações climáticas e uma 
maior precisão nas projeções climáticas são 
elementos cruciais para que a sociedade 
possa proteger vidas humanas, bens e 
infraestruturas e assegurar a eficácia do 
processo decisório. É essencial continuar a 
melhorar a base de conhecimentos 
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científicos sobre as condicionantes, 
processos, mecanismos e informações de 
retorno das alterações climáticas 
associadas ao funcionamento dos oceanos e 
dos ecossistemas terrestres e da atmosfera. 
Serão apoiadas melhores previsões 
climáticas em escalas temporais e espaciais 
relevantes mediante o desenvolvimento de 
cenários e modelos mais precisos, 
incluindo modelos integralmente acoplados 
Terra-sistema. 

científicos sobre as condicionantes, 
processos, mecanismos e informações de 
retorno das alterações climáticas 
associadas ao funcionamento dos oceanos e 
dos ecossistemas terrestres e da atmosfera. 
Serão apoiadas melhores previsões 
climáticas em escalas temporais e espaciais 
relevantes mediante o desenvolvimento de 
cenários e modelos mais precisos, 
incluindo modelos integralmente acoplados 
Terra-sistema. As previsões climáticas 
devem abordar, de forma adequada, as 
incertezas que persistem na modelização 
regional, as interações entre o clima e o 
ozono, a relação das alterações climáticas 
com acontecimentos extremos e os riscos 
associados às mudanças bruscas. Para 
obter previsões e cenários climáticos mais 
fiáveis em escalas espaciais menores, deve 
ser efetuado um maior esforço no que 
respeita ao desenvolvimento de 
instalações de supercomputação 
pan-europeias destinadas à investigação 
sobre alterações climáticas.

Or. en

Alteração 34

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5.1.3

Texto da Comissão Alteração

A transição da UE, até 2050, para uma 
economia competitiva, eficiente na 
utilização dos recursos e resiliente face às 
alterações climáticas exige a elaboração de 
estratégias hipocarbónicas, eficazes e a 
longo prazo e avanços importantes na 
nossa capacidade de inovar. A investigação 
avaliará os riscos, oportunidades e 
impactos ambientais e socioeconómicos 
das opções de atenuação das alterações 
climáticas. Apoiará o desenvolvimento e 
validação de novos modelos clima-energia-

A transição da UE, até 2050, para uma 
economia competitiva, eficiente na 
utilização dos recursos e resiliente face às 
alterações climáticas exige a elaboração de 
estratégias hipocarbónicas, eficazes e a 
longo prazo e avanços importantes na 
nossa capacidade de inovar. A investigação 
avaliará os riscos, oportunidades e 
impactos ambientais e socioeconómicos 
das opções de atenuação das alterações 
climáticas. Além de ter em conta a 
redução das emissões de CO2, pode 
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economia, tendo em conta os instrumentos 
económicos e as externalidades relevantes, 
com o objetivo de testar as opções de 
políticas de atenuação e vias de tecnologias 
hipocarbónicas em diferentes escalas e para 
os principais setores económicos e 
societais a nível da União e a nível 
mundial. As ações facilitarão também a 
inovação tecnológica, institucional e 
socioeconómica melhorando as ligações 
entre a investigação e a aplicação e entre 
empresários, utilizadores finais, 
investigadores e instituições do 
conhecimento.

colocar a tónica em estratégias que 
possam produzir uma reação climática o 
mais rápida possível (por exemplo, 
redução dos hidrofluorocarbonetos, do 
carbono negro, do ozono troposférico; 
sequestro biológico). Estas estratégias de 
ação rápida podem ser aplicadas com 
brevidade e conduzir a respostas 
climáticas dentro de poucas décadas.
Apoiará o desenvolvimento e validação de 
novos modelos clima-energia-economia, 
tendo em conta os instrumentos 
económicos e as externalidades relevantes, 
com o objetivo de testar as opções de 
políticas de atenuação e vias de tecnologias
hipocarbónicas em diferentes escalas e para 
os principais setores económicos e 
societais a nível da União e a nível 
mundial. As ações facilitarão também a 
inovação tecnológica, institucional e 
socioeconómica melhorando as ligações 
entre a investigação e a aplicação e entre 
empresários, utilizadores finais, 
investigadores e instituições do 
conhecimento.

Or. en

Alteração 35

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5.5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem ser constituídas capacidades, 
tecnologias e infraestruturas de dados para 
a observação e monitorização da Terra 
baseadas em avanços no domínio das ICT, 
tecnologias espaciais e redes disponíveis, 
observações por teledeteção, sensores in 
situ inovadores, serviços móveis, redes de 
comunicações, ferramentas participativas 
baseadas na Web e infraestruturas de 
computação e modelização melhoradas, 
com o objetivo de facultar continuamente 

Devem ser constituídas capacidades, 
tecnologias e infraestruturas de dados para 
a observação e monitorização da Terra 
baseadas em avanços no domínio das ICT, 
tecnologias espaciais e redes de medição
disponíveis (combinando medições em 
terra, por avião e por balão a partir de 
instrumentos de teledeteção e de sensores 
in situ inovadores), serviços móveis, redes 
de comunicações, ferramentas 
participativas baseadas na Web e 
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em tempo útil informações, previsões e 
projeções exatas. Será incentivado o acesso 
livre, aberto e ilimitado a dados e 
informações interoperáveis, bem como o 
armazenamento, gestão e difusão eficazes 
dos resultados da investigação. 

infraestruturas de computação e 
modelização melhoradas, com o objetivo 
de facultar continuamente em tempo útil 
informações, previsões e projeções exatas. 
Será incentivado o acesso livre, aberto e 
ilimitado a dados e informações 
interoperáveis, bem como o 
armazenamento, gestão e difusão eficazes 
dos resultados da investigação. 

Or. en

Alteração 36

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades reforçarão a participação e 
contribuição financeira da UE em 
processos e iniciativas multilaterais, como 
o Painel Intergovernamental sobre as 
Alterações Climáticas (IPCC), a 
Plataforma Intergovernamental sobre a 
Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES) e o Grupo de 
Observação da Terra (GEO). A cooperação 
com outras grandes entidades públicas e 
privadas financiadoras da investigação 
permitirá melhorar a eficiência da 
investigação mundial e europeia e 
contribuir para a governação da 
investigação a nível global.

As atividades de investigação reforçarão a 
participação da UE em processos e 
iniciativas multilaterais, como o Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC), a Plataforma 
Intergovernamental sobre a Biodiversidade 
e os Serviços Ecossistémicos (IPBES) e o 
Grupo de Observação da Terra (GEO). A 
cooperação com outras grandes entidades 
públicas e privadas financiadoras da 
investigação permitirá melhorar a 
eficiência da investigação mundial e 
europeia e contribuir para a governação da 
investigação a nível global.

Or. en

Alteração 37

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5.6 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A cooperação científica e tecnológica neste 
domínio contribuirá para o mecanismo 
tecnológico global da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (UNFCCC) e facilitará o 
desenvolvimento tecnológico, a inovação e 
a transferência a fim de apoiar ações que 
visam a adaptação às alterações climáticas 
e a atenuação dos gases com efeito de 
estufa. 

A cooperação científica e tecnológica neste 
domínio contribuirá para o mecanismo 
tecnológico global da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (UNFCCC) e facilitará o 
desenvolvimento tecnológico, a inovação e 
a transferência a fim de apoiar ações que 
visam a adaptação às alterações climáticas 
e a atenuação dos gases com efeito de 
estufa. De igual modo, é necessário que a 
cooperação científica e tecnológica realce 
as sinergias entre os protocolos de Quioto 
e de Montreal, a fim de otimizar as opções 
políticas, por exemplo sobre os 
hidrofluorocarbonetos.

Or. en

Alteração 38

Proposta de decisão
Anexo I – parte III – ponto 5.6 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Pode ser criada uma Rede Consultiva de 
Institutos a fim de proporcionar uma 
análise permanente dos progressos 
científicos e tecnológicos na União e nos 
seus principais países e regiões parceiros, 
uma investigação precoce das 
oportunidades de mercado para novas 
tecnologias e práticas ambientais e ações 
prospetivas para a investigação e a 
inovação e para a definição de políticas.

Pode ser criado um Painel Consultivo de 
cientistas proeminentes a fim de 
proporcionar uma análise permanente dos 
progressos científicos e tecnológicos na 
União, uma investigação precoce das 
oportunidades de mercado para novas 
tecnologias e práticas ambientais e ações 
prospetivas para a investigação e a 
inovação e para a definição de políticas.

Or. en
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Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

– Número de investigadores provenientes 
de diferentes Estados-Membros que 
recebam financiamento.

Or. en

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

– Número de invenções comercializadas

Or. en

Alteração 41

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – ponto 1 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de PME participantes

Or. en

Alteração 42

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – ponto 1 – travessão 1-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– Contributo para o crescimento do PIB 
da União

Or. en

Alteração 43

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – ponto 1 – travessão 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de empregos criados

Or. en

Alteração 44

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – ponto 2 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de PME entre os beneficiários

Or. en

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

– Contributo para o crescimento do PIB 
da União

Or. en
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Alteração 46

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – ponto 3 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de empregos criados

Or. en

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

Publicações em revistas de grande 
impacto e com análise pelos pares no 
domínio dos diferentes Desafios Societais

Suprimido

Or. en

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

– Número de invenções comercializadas

Or. en

Alteração 49

Proposta de decisão
Anexo II – parte III – ponto 2 – parágrafo 2-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

– Número de PME participantes 

Or. en

Alteração 50

Proposta de decisão
Anexo II – parte III – ponto 2 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de objetivos alcançados em 
termos de União de inovação e de 
eficiência de recursos

Or. en

Alteração 51

Proposta de decisão
Anexo II – parte III – ponto 2 – parágrafo 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Contributo para o crescimento do PIB 
da União

Or. en

Alteração 52

Proposta de decisão
Anexo II – parte III – ponto 2 – parágrafo 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Número de empregos criados

Or. en
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