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Alteração 10
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União tem como objetivo reforçar as 
suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no qual os 
investigadores, o conhecimento científico e 
a tecnologia circulem livremente, bem 
como incentivar a União a tornar-se mais 
competitiva, incluindo a sua indústria. Com 
vista a atingir estes objetivos, a União deve 
realizar atividades de investigação para fins 
de implementação de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, 
demonstração, promoção da cooperação 
internacional, difusão e otimização dos 
resultados e incentivo à formação e 
mobilidade.

(1) A União tem como objetivo reforçar as 
suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no qual os 
investigadores, o conhecimento científico e 
a tecnologia circulem livremente, bem 
como incentivar a União a tornar-se mais 
competitiva, incluindo a sua indústria. Com 
vista a atingir estes objetivos, a União deve 
realizar atividades de investigação para fins 
de implementação de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, 
demonstração, promoção da cooperação 
internacional, difusão e otimização dos 
resultados, incentivo à formação e 
mobilidade, bem como adotar medidas 
que promovam a igualdade de géneros e a 
dimensão do género na investigação e na 
inovação.

Or. en

Alteração 11
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União tem como objetivo reforçar as 
suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no âmbito do qual 
os investigadores, os conhecimentos 
científicos e as tecnologias circulem 

(1) A União tem como objetivo reforçar as 
suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no âmbito do qual 
os investigadores e as investigadoras, os 
conhecimentos científicos e as tecnologias 
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livremente, bem como incentivar a União a 
tornar-se mais competitiva, incluindo a sua 
indústria. Com vista a atingir estes 
objetivos, a União deve realizar atividades 
de investigação para fins de implementação 
de investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração, promoção da 
cooperação internacional, difusão e 
otimização dos resultados e incentivo à 
formação e mobilidade.

circulem livremente, com igualdade de 
tratamento jurídico e profissional, bem 
como incentivar a União a tornar-se mais 
competitiva, incluindo a sua indústria. Com 
vista a atingir estes objetivos, a União deve 
realizar atividades de investigação para fins 
de implementação de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, 
demonstração, promoção da cooperação 
internacional, difusão e otimização dos 
resultados e incentivo à formação e 
mobilidade, dada a necessidade de criar a 
figura de investigador europeu.

Or. it

Alteração 12
Barbara Matera

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como fatores 
determinantes da prosperidade social e 
económica e da sustentabilidade ambiental 
e que definiu para si própria o objetivo de 
aumentar as despesas em investigação e 
desenvolvimento com vista a atingir 3% do 
produto interno bruto (PIB) até 2020, 
elaborando simultaneamente um indicador 
relativo à intensidade da inovação.  Neste 
contexto, a iniciativa emblemática União 
da Inovação estabelece uma abordagem 
estratégica e integrada no domínio da 
investigação e inovação, definindo o 
quadro e os objetivos para os quais deverá 
contribuir o futuro financiamento da União 
neste domínio. A investigação e inovação 
são também fatores essenciais para outras 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como fatores 
determinantes da prosperidade social e 
económica e da sustentabilidade ambiental 
e que definiu para si própria o objetivo de 
aumentar as despesas em investigação e 
desenvolvimento com vista a atingir 3% do 
produto interno bruto (PIB) até 2020, 
elaborando simultaneamente um indicador 
relativo à intensidade da inovação. Neste 
contexto, a iniciativa emblemática União 
da Inovação estabelece uma abordagem 
estratégica e integrada no domínio da 
investigação e inovação, definindo o 
quadro e os objetivos para os quais deverá 
contribuir o futuro financiamento da União 
neste domínio. A investigação e inovação 
são também fatores essenciais para outras 
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
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Europa 2020, nomeadamente as iniciativas 
«Uma Europa eficiente em termos de 
recursos», «Uma política industrial para a 
era de globalização» e a «Agenda Digital 
para a Europa». Além disso, com vista à 
prossecução dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 relacionados com a 
investigação e inovação, a política de 
coesão tem um papel fundamental a 
desempenhar ao reforçar a capacidade e ao 
proporcionar «uma escada de excelência».

Europa 2020, nomeadamente as iniciativas 
«Uma Europa eficiente em termos de 
recursos», «Uma política industrial para a 
era de globalização» e a «Agenda Digital 
para a Europa». Além disso, com vista à 
prossecução dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 relacionados com a 
investigação e inovação, a política de 
coesão tem um papel fundamental a 
desempenhar ao reforçar a capacidade e ao 
proporcionar «uma escada de excelência». 
Neste sentido é necessário promover 
cursos de formação a nível regional, no 
quadro do Programa-Quadro Horizonte 
2020, que agilizem o acesso das mulheres 
a cargos altamente especializados no setor 
da investigação e inovação.

Or. it

Alteração 13
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A União adotou em 21 de setembro 
de 2010 a Estratégia para a igualdade 
entre homens e mulheres 2010-2015, na 
qual se afirma que "para se atingirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 -
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo – importa fazer uma utilização 
mais ampla e mais eficaz da reserva de 
talentos das mulheres". Neste contexto, a 
dimensão do género deve tornar-se uma 
prioridade central na conceção geral das 
áreas temáticas elegíveis, programas, 
instrumentos e critérios aplicáveis aos 
projetos em cada fase da sua existência: 
desde a fase de proposta até à avaliação, 
execução e acompanhamento.

Or. en
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Alteração 14
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na sua reunião de 4 de fevereiro de 
2011, o Conselho Europeu apoiou o 
conceito do Quadro Estratégico Comum 
relativo ao financiamento da investigação e 
inovação da União a fim de melhorar a 
eficiência do respetivo financiamento aos 
níveis nacional e da União e apelou para 
que a União abordasse rapidamente os 
obstáculos que subsistem à atração de 
talentos e de investimentos a fim de 
completar o Espaço Europeu da 
Investigação até 2014 e permitir a 
concretização de um verdadeiro mercado 
único do conhecimento, da investigação e 
da inovação.

(4) Na sua reunião de 4 de fevereiro de 
2011, o Conselho Europeu apoiou o 
conceito do Quadro Estratégico Comum 
relativo ao financiamento da investigação e 
inovação da União a fim de melhorar a 
eficiência do respetivo financiamento aos 
níveis nacional e da União e apelou para 
que a União abordasse rapidamente os 
obstáculos que subsistem à atração de 
talentos tanto mulheres como homens e de 
investimentos a fim de completar o Espaço 
Europeu da Investigação até 2014 e 
permitir a concretização de um verdadeiro 
mercado único do conhecimento, da 
investigação e da inovação.

Or. fr

Alteração 15
Barbara Matera

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A simplificação é um objetivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente refletida na sua 
conceção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve ter como objetivo atrair a forte 
participação das universidades, centros de 
investigação, indústria, e especificamente 
as PME e estar aberto a novos 
participantes, um vez que reúne toda a 

(15) A simplificação é um objetivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente refletida na sua 
conceção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve ter como objetivo atrair a forte 
participação das universidades, centros de 
investigação, indústria, e especificamente 
as PME e estar aberto a novos 
participantes, na perspetiva de uma 
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gama de apoio à investigação e inovação 
num quadro estratégico comum, incluindo 
uma série de regimes de financiamento 
simplificados, designadamente um 
conjunto racionalizado de formas de apoio, 
e utiliza regras de participação com 
princípios aplicáveis a todas as ações no 
âmbito do programa. A simplificação das 
regras de financiamento deve reduzir os 
custos administrativos de participação e 
contribuir para uma redução dos erros 
financeiros.

participação mais equilibrada das 
mulheres nos programas de investigação e 
inovação financiados pela União 
Europeia, uma vez que reúne toda a gama 
de apoio à investigação e inovação num 
quadro estratégico comum, incluindo uma 
série de regimes de financiamento 
simplificados, designadamente um 
conjunto racionalizado de formas de apoio, 
e utiliza regras de participação com 
princípios aplicáveis a todas as ações no 
âmbito do programa. A simplificação das 
regras de financiamento deve reduzir os
custos administrativos de participação e 
contribuir para uma redução dos erros 
financeiros.

Or. it

Alteração 16
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Devem ser realizadas ações de 
sensibilização e de informação sobre as 
profissões científicas nos estabelecimentos 
escolares, a fim de permitir que as jovens 
se direcionem para as áreas científicas, 
ainda demasiado reservadas aos rapazes.

Or. fr

Alteração 17
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

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

(21) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e necessidades em evolução 
da ciência e tecnologia, da indústria, das 
políticas e da sociedade. Como tal, as 
agendas devem ser definidas em estreita 
ligação com as partes interessadas de todos 
os setores em causa, incluindo as 
organizações da sociedade civil que 
trabalhem no domínio da igualdade de 
géneros e dos direitos das mulheres. Deve
prever-se uma flexibilidade suficiente para 
novos desenvolvimentos. Devem ser 
solicitados pareceres externos de forma 
contínua durante a vigência do Programa-
Quadro Horizonte 2020, recorrendo 
igualmente a estruturas relevantes como as 
plataformas tecnológicas europeias, as 
iniciativas de programação conjunta e as 
parcerias europeias de inovação. O 
empenho na integração da perspetiva de 
género em todas as políticas da União 
deve ser devidamente respeitado na 
elaboração, planeamento e avaliação de 
projetos.

Or. en

Alteração 18
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A execução do Programa-Quadro
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e necessidades em evolução 
da ciência e tecnologia, da indústria, das 
políticas e da sociedade. Como tal, as 
agendas devem ser definidas em estreita 

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

ligação com todas as partes interessadas 
pertinentes de todos os setores em causa, 
incluindo representantes da comunidade 
científica, investigadores de ambos os 
sexos, setor público, organizações da 
sociedade civil e PME. Deve prever-se 
uma flexibilidade suficiente para novos 
desenvolvimentos. Devem ser solicitados 
pareceres externos equilibrados de forma 
contínua durante a vigência do Programa-
Quadro Horizonte 2020, recorrendo 
igualmente a estruturas relevantes como as 
plataformas tecnológicas europeias, as 
iniciativas de programação conjunta e as 
parcerias europeias de inovação, 
assegurando, no entanto, que os conflitos 
de interesse são evitados.

Or. en

Alteração 19
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr



PE487.946v01-00 10/75 AM\900271PT.doc

PT

Alteração 20
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Continua a existir uma barreira 
invisível para as mulheres que desejem 
prosseguir uma carreira na ciência e 
investigação, as mulheres estão sub-
representadas de forma significativa em 
algumas áreas, como a engenharia e as 
tecnologias e as disparidades salariais 
entre homens e mulheres não tendem a 
diminuir. O Horizonte 2020 deve, por 
conseguinte, corrigir os desequilíbrios na 
participação das cientistas em todas as 
fases das carreiras de investigação e nas 
várias áreas de investigação.

Or. en

Alteração 21
Silvia Costa

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) As atividades desenvolvidas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 devem ter como objetivo a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres no 
domínio da investigação e da inovação, 
identificando e eliminando as principais
causas subjacentes ao desequilíbrio entre 
géneros, e utilizando todo o potencial de 
elevado profissionalismo e competência 
demonstrado pelas investigadoras e pelos 
investigadores e a integração da dimensão 
do género no conteúdo dos projetos, a fim 
de melhorar a qualidade da investigação e 
estimular a inovação. As atividades devem 
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igualdade entre homens e mulheres, 
conforme estabelecido nos artigos 2.º e 3.º 
do Tratado da União Europeia e no artigo 
8.º do TFUE.

também visar a aplicação dos princípios 
relativos à igualdade entre homens e 
mulheres, conforme estabelecido nos 
artigos 2.º e 3.º do Tratado da União 
Europeia e no artigo 8.º do TFUE.

Or. it

Alteração 22
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

(23) As atividades desenvolvidas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 devem ter como objetivo a promoção 
da igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no domínio da 
investigação e da inovação. O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ter em conta a excelência das 
qualificações científicas e profissionais do 
pessoal científico de ambos os sexos que 
participa em projetos de investigação, a 
fim de assegurar a utilização eficiente do 
financiamento da UE atribuído a projetos 
de investigação. As atividades devem 
também visar a aplicação dos princípios 
relativos à igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres, conforme 
estabelecido nos artigos 2.º e 3.º do Tratado 
da União Europeia e no artigo 8.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 23
Barbara Matera

Proposta de regulamento
Considerando 23



PE487.946v01-00 12/75 AM\900271PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 24
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As atividades desenvolvidas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 devem ter como objetivo a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres no 
domínio da investigação e da inovação, 
abordando nomeadamente as causas 
subjacentes ao desequilíbrio entre 
géneros, explorando todo o potencial dos 
investigadores de ambos os sexos e a 
integração da dimensão do género no 
conteúdo dos projetos, a fim de melhorar a 
qualidade da investigação e estimular a 

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

investigação e estimular a inovação. As 
atividades devem também visar a aplicação 
dos princípios relativos à igualdade entre 
homens e mulheres, conforme estabelecido 
nos artigos 2.º e 3.º do Tratado da União 
Europeia e no artigo 8.º do TFUE.

Or. en

Alteração 25
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve assegurar um equilíbrio justo 
entre os financiamentos de projetos 
científicos conduzidos por investigadoras 
e os conduzidos por investigadores.

Or. fr

Alteração 26
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Igualdade de Género. As atividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objetivo último de 
substituição da utilização de animais. 
Todas as atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

Or. en

Alteração 27
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 28
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 29
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) É importante assegurar uma boa 
gestão financeira do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e a sua execução da forma 
mais eficaz e convivial possível, 
garantindo simultaneamente a segurança 
jurídica e a acessibilidade do programa a 

(34) É importante assegurar uma boa 
gestão financeira do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e a sua execução da forma 
mais eficaz e convivial possível, 
garantindo simultaneamente a segurança 
jurídica e a acessibilidade do programa a 
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todos os participantes. É necessário 
assegurar o cumprimento do Regulamento 
(UE) n.º XXXX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro], bem como os requisitos em 
matéria de simplificação e de melhoria da 
regulamentação.

todos os participantes. Os 
Estados-Membros e a Comissão Europeia 
devem assegurar a integração da 
perspetiva de género e da igualdade entre 
mulheres e homens nas atividades e em 
todas as fases de preparação, 
programação, execução, 
acompanhamento e avaliação com 
métodos da análise da integração da 
perspetiva de género no orçamento. É 
necessário assegurar o cumprimento do 
Regulamento (UE) n.º XXXX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro], bem como os 
requisitos em matéria de simplificação e de 
melhoria da regulamentação.

Or. en

Alteração 30
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A perspetiva de género deve ser 
plenamente integrada nas Regras de 
Participação e Difusão relativas ao 
"Horizonte 2020 – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020)".

Or. en

Alteração 31
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 

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

baseada na igualdade de géneros, no 
conhecimento e na inovação em toda a 
União ao exercer um efeito de alavanca 
para a mobilização de um financiamento 
adicional suficiente para a investigação, 
desenvolvimento e inovação e ao utilizar 
todo o potencial e excelência científica de 
todos os cientistas europeus, incluindo 
cientistas do sexo feminino. Deve, deste 
modo, apoiar a execução da Estratégia 
Europa 2020 e de outras políticas da 
União, bem como a realização e 
funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Os indicadores de 
desempenho relevantes são definidos na 
introdução do anexo I.

Or. en

Alteração 32
Barbara Matera

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
fixar como objetivo prioritário uma 
participação mais equilibrada das 
mulheres no domínio da investigação e 
inovação através de campanhas de 
informação visando aproximar as 
mulheres do domínio da formação 
científica e expondo as oportunidades 
profissionais disponíveis no domínio da 
investigação e desenvolvimento. 

Or. it

Alteração 33
Antonyia Parvanova
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
promove a igualdade de géneros mediante 
o apoio a mudanças na organização dos 
institutos de investigação e no conteúdo e 
conceção das atividades de investigação. 
A questão do género é abordada de forma 
transversal, a fim de retificar 
desequilíbrios entre mulheres e homens e 
integrar a dimensão do género na 
programação e no conteúdo das 
atividades de investigação e inovação. A 
conceção, o conteúdo e a execução dos 
programas de investigação devem refletir 
de forma suficiente as diferenças 
biológicas, económicas e sociais entre 
mulheres e homens. Deve ser dada uma 
atenção adequada no sentido de assegurar 
uma melhor participação das cientistas 
nas atividades de investigação e no 
processo político no domínio da 
investigação.

Or. en

Alteração 34
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) Respeitem os princípios da 
não-discriminação, da igualdade de 
géneros e da igualdade de oportunidades;

Or. en
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Alteração 35
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para fins de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020, são tidos em conta 
os contributos e aconselhamento prestados, 
quando adequado, por meio de grupos 
consultivos independentes de alto nível 
provenientes de uma vasta gama de 
setores e antecedentes (incluindo 
representantes da sociedade civil),
instituídos pela Comissão, estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas, consultas públicas 
com objetivos específicos e processos 
transparentes e interativos que garantam a 
execução de uma investigação e inovação 
responsáveis. Incluem-se, nomeadamente, 
atividades que promovam a representação 
equilibrada de homens e mulheres em 
equipas de investigação e uma integração 
adequada da análise em função do sexo e 
género no conteúdo da investigação.

Or. en

Alteração 36
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para fins de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020, são tidos em conta 
os contributos e aconselhamento prestados, 
quando adequado, por meio de grupos 
consultivos independentes de alto nível 

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

instituídos pela Comissão; estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas, consultas públicas 
com objetivos específicos e processos 
transparentes e interativos que garantam 
que seja apoiada uma investigação e 
inovação responsáveis. A composição dos 
conselhos consultivos procura assegurar 
o equilíbrio entre géneros.

Or. en

Alteração 37
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. É importante abordar a dimensão do 
género na investigação e na inovação 
como parte integrante das propostas, a 
fim de assegurar o nível mais elevado de 
qualidade científica. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 assegura que a dimensão 
do género é devidamente tida em conta no 
conteúdo da investigação e inovação em 
todas as fases do processo, desde o 
estabelecimento das prioridades à 
definição dos convites à apresentação de 
propostas, avaliação e acompanhamento 
de programas e projetos, negociações e 
aos acordos. 

Or. en

Alteração 38
Elisabeth Morin-Chartier

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

1-A. Salienta a importância de os grupos 
consultivos de peritos independentes e de 
alto nível constituídos pela Comissão 
correspondam às exigências de equilíbrio 
entre mulheres e homens.

Or. fr

Alteração 39
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, à 
consecução do equilíbrio entre géneros, 
ao reforço da atratividade da profissão de 
investigador, sobretudo para as mulheres 
jovens, e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores, com particular atenção às 
investigadoras. Cada programa de 
trabalho inclui uma secção específica com 
a descrição da ação prevista para abordar 
os desequilíbrios entre os géneros e 
integrar a dimensão do género. Esta 
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questão também terá reflexos a nível do 
projeto nas disposições das convenções de 
subvenção. 

Or. en

Alteração 40
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao 
reforço da atratividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, ao 
desenvolvimento da investigação sobre os 
sistemas jurídicos dos Estados-Membros,
à cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação éticas e 
responsáveis, ao respeito pela igualdade 
de oportunidades entre homens e 
mulheres no domínio da investigação, e
ao reforço da atratividade da profissão de 
investigador para ambos os sexos e à 
facilitação da mobilidade transfronteiras e 
intersetorial dos investigadores.

Or. en

Alteração 41
Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e entre si. Deve ser prestada especial 
atenção ao desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, a uma ampla 
colaboração entre investigação, 
autoridades públicas, sociedade civil e 
empresas, às ciências económicas e sociais 
e às ciências humanas, à promoção do 
funcionamento e da realização do Espaço 
Europeu da Investigação, à cooperação 
com países terceiros, à investigação e 
inovação responsáveis, incluindo as 
questões de género, ao reforço da 
atratividade da profissão de investigador 
para mulheres e homens, e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores.

Or. en

Alteração 42
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 43
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva da igualdade 
de géneros e a dimensão do género no 
conteúdo da investigação e inovação. A 
aplicação do princípio da igualdade de 
géneros deve ser assegurada em todo o 
conteúdo da investigação e da inovação e 
em todas as fases do ciclo de vida de um 
projeto: conceção, proposta, avaliação, 
gestão do projeto e acompanhamento.

Or. en

Alteração 44
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a igualdade de géneros e a 
promoção efetiva da dimensão do género 
no conteúdo da investigação e inovação, 
bem como o equilíbrio entre géneros em 
todos os programas, comissões de 
avaliação, grupos consultivos e de peritos 
e em qualquer organismo decisor 
existente ou criado para a sua 
implementação.

Or. en
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Alteração 45
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva da igualdade 
de géneros e a dimensão do género no 
conteúdo da investigação e inovação,
desenvolvendo o acesso das mulheres ao 
ensino e às profissões científicas, 
favorecendo a sua progressão na carreira 
em todos os aspetos da investigação e 
inovação.

Or. fr

Alteração 46
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva da igualdade 
de géneros e o equilíbrio entre os géneros 
nos programas, comissões de avaliação, 
grupos consultivos e de peritos e em 
organismos decisores nos domínios da 
investigação e inovação através do 
desenvolvimento de objetivos e da adoção 
de medidas apropriadas.

Or. en

Alteração 47
Norica Nicolai
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção e a inclusão efetivas
da igualdade de géneros e a dimensão do 
género no conteúdo da investigação e 
inovação e em todos e quaisquer 
organismos decisores. Para este efeito, 
serão definidas metas e serão elaborados 
e aplicados planos eficientes para 
alcançar essas metas.

Or. en

Alteração 48
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva do equilíbrio 
e das dimensões do género no conteúdo, 
execução e avaliação da investigação e 
inovação. O equilíbrio entre géneros é 
promovido em todos os programas, 
comissões de avaliação, grupos 
consultivos e de peritos e organismos 
decisores criados para a sua execução. 
Para este efeito, serão desenvolvidas 
metas e concebidas ações apropriadas 
para alcançar essas metas.

Or. en

Alteração 49
Anna Záborská
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
respeitar a excelência científica e a 
qualificação profissional dos profissionais 
da investigação de ambos os sexos ao 
promover a igualdade de oportunidades 
para homens e mulheres na investigação 
e inovação.

Or. en

Alteração 50
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, as seguintes ações devem 
ser obrigatórias:
1. Estabelecer o equilíbrio entre géneros 
como um critério na avaliação dos 
projetos: um projeto não deve ser elegível 
para financiamento se as questões de 
género forem ignoradas ou consideradas 
de forma insuficiente na conceção do 
projeto. Para este efeito, deve ser 
introduzido na estrutura um limiar 
mínimo no que respeita à composição dos 
grupos de investigação, aos 
coordenadores e aos líderes de equipa.
2. Promover e acompanhar a formação de 
avaliadores e peritos: se o equilíbrio entre 
géneros for um critério obrigatório, a 
formação nesta questão específica para as 
pessoas que têm de avaliar os projetos é 
particularmente importante e deve ser 
obrigatória.
3. Promover a liderança de mulheres na 
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ciência e investigação através de:
a) acompanhamento da presença de 
mulheres em cargos decisores fulcrais em 
institutos e centros de investigação;
b) criação de uma base de dados e difusão 
sistemática de informações sobre 
investigadoras que se destaquem, para 
reforçar a sua visibilidade e definir 
modelos para as gerações mais novas;
c) garantia de que os critérios de 
promoção em institutos científicos e de 
investigação são transparentes e justos e 
conformes aos requisitos de integração da 
perspetiva de género;
d) fomento de políticas de reconciliação 
do trabalho com a vida familiar visando 
as cientistas e apoio a regimes de 
mobilidade para as investigadoras; devem 
ser analisadas as questões relacionadas 
com as condições das licenças de 
maternidade e paternidade para permitir 
um bom equilíbrio entre trabalho e vida 
privada, no domínio da investigação, 
mantendo a atratividade desses empregos 
para as cientistas;
e) acompanhamento da progressão de 
carreira e dos salários a fim de evitar as 
disparidades nas remunerações 
relacionadas com o género. 

Or. en

Alteração 51
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura que a dimensão do género é 
devidamente tida em conta no conteúdo 
da investigação e inovação em todas as 
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fases do processo, desde o estabelecimento 
das prioridades à definição dos convites à 
apresentação de propostas, da avaliação e 
acompanhamento de programas e 
projetos, negociações e acordos. 

Or. en

Alteração 52
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se for pertinente, os projetos de 
investigação e inovação asseguram a 
dimensão do género, nomeadamente no 
que respeita a serviços e produtos para 
utilizadores finais, em relação ao 
conteúdo em todas as fases do processo, 
incluindo a determinação de prioridades, 
a definição dos convites à apresentação de 
propostas, a avaliação e o 
acompanhamento dos programas e 
projetos, negociações e acordos.

Or. en

Alteração 53
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, procura-se assegurar em 
particular o respeito escrupuloso dos 
princípios de igualdade profissional, de 
salário e de carreira. Para este efeito, nas 
empresas que beneficiem de uma 
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contribuição financeira da União, os 
representantes dos trabalhadores são 
especificamente consultados, anualmente, 
sobre a situação de igualdade entre 
homens e mulheres e sobre as soluções a 
aplicar em caso de distorção. É ainda 
solicitado que, caso estas situações de 
desigualdade persistam, depois de a 
empresa ter sido recordada das suas 
obrigações, a ajuda financeira acima 
mencionada possa ser retirada.

Or. fr

Alteração 54
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva do equilíbrio 
entre géneros em todos os programas, 
comissões de avaliação, grupos 
consultivos e de peritos e em qualquer 
organismo decisor existente ou criado 
para a sua implementação.

Or. en

Alteração 55
Anna Záborská

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) investigação que implique a doação 
para fins comerciais de óvulos, tecidos e 
células, e a maternidade de substituição.
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Or. en

Alteração 56
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
pode ser executado através de parcerias 
público-privadas em que todos os parceiros 
em causa se comprometem a apoiar o 
desenvolvimento e a execução de agendas 
de investigação e inovação que são de 
importância estratégica para a 
competitividade e liderança industrial da 
União ou para enfrentar desafios societais 
específicos.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
pode ser executado através de parcerias 
público-privadas em que todos os parceiros 
em causa se comprometem a apoiar o 
desenvolvimento e a execução de agendas 
de investigação e inovação que são de 
importância estratégica para a 
competitividade e liderança industrial da 
União ou para responder aos desafios 
societais realmente mundiais, com 
particular atenção às desigualdades de 
géneros existentes.

Or. en

Alteração 57
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para o reforço das parcerias 
público-públicas quando as ações a nível 
regional, nacional ou internacional são 
executadas conjuntamente na União.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para o reforço das parcerias 
público-públicas, incluindo a sociedade 
civil, quando as ações a nível regional, 
nacional ou internacional são executadas 
conjuntamente na União.

Or. en
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Alteração 58
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoiar os objetivos da política externa 
e de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento.

c) Apoiar os objetivos da política externa e 
de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento, e os compromissos 
internacionais como a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
e a e da prioridade essencial da igualdade 
de géneros.

Or. en

Alteração 59
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades destinadas a proceder à 
difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

As atividades destinadas a proceder à 
difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020, e 
devem incorporar uma dimensão do 
género suficiente que enfatize o papel 
positivo e a contribuição das cientistas 
para a investigação e inovação.

Or. en

Alteração 60
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As atividades destinadas a proceder à 
difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

As atividades destinadas a proceder à 
difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Todas 
as informações divulgadas e atividades de 
comunicação incluem uma dimensão do 
género e são antecedidas por uma análise 
quanto às questões de género.

Or. en

Alteração 61
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Iniciativas que visam uma maior 
sensibilização e facilitação do acesso ao 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020, em especial no 
que diz respeito a regiões ou tipos de 
participantes que estão sub-representados;

(a) Iniciativas que visam uma maior 
sensibilização e facilitação do acesso ao 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020, em especial no 
que diz respeito a regiões ou tipos de 
participantes que estão sub-representados;
deve promover-se a importância da 
participação acrescida das mulheres na 
ciência e o objetivo do equilíbrio entre 
géneros na ciência e na investigação deve 
ser encarado como uma afirmação do 
princípio de igualdade social e como um 
meio essencial visando a plena utilização 
do potencial científico existente na 
sociedade;

Or. en

Alteração 62
Antonyia Parvanova
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ações de comunicação e 
sensibilização visando assegurar a 
visibilidade das mulheres que trabalham 
nos domínios da investigação científica e 
tecnológica (por exemplo, anúncios, 
jornais, rádio, web) e criar uma imagem 
positiva das cientistas na sociedade;

Or. en

Alteração 63
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Campanhas com o objetivo de 
ultrapassar os estereótipos de género na 
ciência em geral e nas atividades de 
inovação e investigação, em particular;

Or. en

Alteração 64
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de controlo assegura um 
equilíbrio adequado entre confiança e 
controlo, tendo em conta os custos 
administrativos e outros decorrentes dos 
controlos a todos os níveis, de modo a que 
os objetivos do Programa-Quadro 

2. O sistema de controlo assegura um 
equilíbrio adequado entre confiança e 
controlo, tendo em conta os custos 
administrativos e outros decorrentes dos 
controlos a todos os níveis, de modo a que 
os objetivos do Programa-Quadro 
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Horizonte 2020 possam ser atingidos e que 
os investigadores com maior nível de 
excelência e as empresas mais inovadoras 
possam ser atraídos para nele participarem.

Horizonte 2020 possam ser atingidos e que 
os investigadores com maior nível de 
excelência, independentemente do género,
e as empresas mais inovadoras possam ser 
atraídos para nele participarem.

Or. en

Alteração 65
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 66
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 

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

Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
o género, a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima.

Or. en

Alteração 67
Norica Nicolai

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 68
Antigoni Papadopoulou

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

Texto da Comissão Alteração

(iii) Contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das Comunidades 
do Conhecimento e Inovação para a 
prioridade «Desafios Societais» e o 
objetivo específico «Liderança em 

(iii) Contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das Comunidades 
do Conhecimento e Inovação para os 
objetivos em termos de género, para a 
prioridade «Desafios Societais» e o 
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tecnologias facilitadoras e industriais» do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 69
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do seu programa 
específico, incluindo o Conselho Europeu 
de Investigação, e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e da contínua 
relevância de todas as medidas, da 
eficiência e da utilização dos recursos, da 
margem para uma maior simplificação e do 
valor acrescentado europeu. A referida 
avaliação tem igualmente em conta os 
aspetos relativos ao acesso a oportunidades 
de financiamento para os participantes em 
todas as regiões, para as PME e para a 
promoção do equilíbrio entre géneros, bem 
como para a integração da dimensão do 
género no conteúdo da investigação e 
inovação. Além disso, a avaliação tem em 
conta a contribuição das medidas para as 
prioridades da União de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e os 
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predecessores. resultados sobre o impacto a longo prazo
das medidas dos programas seus 
predecessores.

Or. en

Alteração 70
Antigoni Papadopoulou

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do seu programa 
específico, incluindo o Conselho Europeu 
de Investigação, e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e da contínua 
relevância de todas as medidas, da 
eficiência e da utilização dos recursos, da 
margem para uma maior simplificação e do 
valor acrescentado europeu. A referida 
avaliação tem igualmente em conta os 
aspetos relativos ao acesso a oportunidades 
de financiamento para os participantes em 
todas as regiões, para as PME e para a 
promoção do equilíbrio entre géneros, bem 
como para a integração da dimensão do 
género no conteúdo da investigação e 
inovação. Além disso, a avaliação tem em 
conta a contribuição das medidas para as 
prioridades da União de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e os 
resultados sobre o impacto a longo prazo 
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predecessores. das medidas dos programas seus 
predecessores.

Or. en

Alteração 71
Anna Záborská

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do seu programa 
específico, incluindo o Conselho Europeu 
de Investigação, e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e da contínua 
relevância de todas as medidas, da 
eficiência e da utilização dos recursos, da 
margem para uma maior simplificação e do 
valor acrescentado europeu. A referida 
avaliação tem igualmente em conta os 
aspetos relativos ao acesso a oportunidades 
de financiamento para os participantes em 
todas as regiões, para as PME e para a 
promoção da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres. Além disso, a 
avaliação tem em conta a contribuição das 
medidas para as prioridades da União de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e os resultados sobre o impacto a 
longo prazo das medidas dos programas 
seus predecessores.
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Alteração 72
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 73
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os indicadores de desempenho 
aplicáveis aos objetivos gerais e ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, tal como definidos na 
introdução do anexo I do presente 
regulamento, e aos objetivos específicos 
estabelecidos no programa específico, 
incluindo as respetivas linhas de base, 
proporcionam a base mínima para a 
avaliação do nível a que os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 foram 
atingidos.

2. Os indicadores de desempenho 
aplicáveis aos objetivos gerais e ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, tal como definidos na 
introdução do anexo I do presente 
regulamento, e aos objetivos específicos 
estabelecidos no programa específico, 
incluindo as respetivas linhas de base, 
proporcionam a base mínima para a 
avaliação do nível a que os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 foram 
atingidos. São adicionados indicadores de 
género como indicadores de desempenho 
e utilizam-se as ferramentas e 
metodologias estatísticas existentes como 
seja "She Figures: Statistics and 
Indicators on Gender Equality in 
Science", publicado pela DG Investigação 
de três em três anos. 

Or. en

Alteração 74
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os indicadores de desempenho 2. Os indicadores de desempenho 
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aplicáveis aos objetivos gerais e ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, tal como definidos na 
introdução do anexo I do presente 
regulamento, e aos objetivos específicos 
estabelecidos no programa específico, 
incluindo as respetivas linhas de base, 
proporcionam a base mínima para a 
avaliação do nível a que os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 foram 
atingidos.

aplicáveis aos objetivos gerais e ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, tal como definidos na 
introdução do anexo I do presente 
regulamento, e aos objetivos específicos 
estabelecidos no programa específico, 
incluindo as respetivas linhas de base, 
proporcionam a base mínima para a 
avaliação do nível a que os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 foram 
atingidos. São adicionados indicadores de 
género como indicadores de desempenho, 
utilizando ferramentas existentes, como 
seja "She Figures: Statistics and 
Indicators on Gender Equality in 
Science". A publicação " She Figures" 
tornou-se uma fonte pertinente e 
reconhecida de indicadores e deve ser 
publicada bianualmente.

Or. en

Alteração 75
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os indicadores de desempenho 
aplicáveis aos objetivos gerais e ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, tal como definidos na 
introdução do anexo I do presente 
regulamento, e aos objetivos específicos 
estabelecidos no programa específico, 
incluindo as respetivas linhas de base, 
proporcionam a base mínima para a 
avaliação do nível a que os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 foram 
atingidos.

2. Os indicadores de desempenho 
aplicáveis aos objetivos gerais e ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, tal como definidos na 
introdução do anexo I do presente 
regulamento, e aos objetivos específicos 
estabelecidos no programa específico, 
incluindo as respetivas linhas de base, 
proporcionam a base mínima para a 
avaliação do nível a que os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 foram
atingidos. São adicionados indicadores de 
género como indicadores de desempenho, 
utilizando ferramentas existentes, como 
seja "She Figures: Statistics and 
Indicators on Gender Equality in 
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Science".

Or. en

Alteração 76
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 –alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O Conselho Europeu de Investigação 
(ERC) proporciona financiamento atrativo 
e flexível com vista a permitir aos 
investigadores individuais mais dotados e 
mais criativos e às suas equipas explorar as 
vias mais promissoras na fronteira da 
ciência, com base num concurso a nível da 
União.

(a) O Conselho Europeu de Investigação 
(ERC) proporciona financiamento atrativo 
e flexível com vista a permitir aos 
investigadores individuais mais dotados e 
mais criativos e às suas equipas, 
independentemente do sexo, explorar as 
vias mais promissoras na fronteira da 
ciência, com base num concurso a nível da 
União.

Or. en

Alteração 77
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O Conselho Europeu de Investigação 
(ERC) proporciona financiamento atrativo 
e flexível com vista a permitir aos 
investigadores individuais mais dotados e 
mais criativos e às suas equipas explorar as 
vias mais promissoras na fronteira da 
ciência, com base num concurso a nível da 
União.

(a) O Conselho Europeu de Investigação 
(ERC) proporciona financiamento atrativo 
e flexível com vista a permitir aos 
investigadores individuais mais dotados e 
mais criativos e às suas equipas, 
independentemente do sexo, explorar as 
vias mais promissoras na fronteira da 
ciência, com base num concurso a nível da 
União.

Or. en
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Alteração 78
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As Tecnologias Futuras e Emergentes 
apoiam a investigação em colaboração a 
fim de alargar a capacidade da Europa em 
termos de inovações avançadas e que 
permitam a mudança de paradigmas. 
Promoverá a colaboração científica entre 
disciplinas sobre ideias radicalmente novas 
e de alto risco e acelerará o 
desenvolvimento dos domínios científicos 
e tecnológicos mais promissores, bem 
como uma estruturação das 
correspondentes comunidades científicas a 
nível da União.

(b) As Tecnologias Futuras e Emergentes 
apoiam a investigação em colaboração, 
bem como a tecnologia e a inovação 
orientadas para o utilizador e que 
contemplem as questões de género a fim 
de alargar a capacidade da Europa em 
termos de inovações avançadas e que 
permitam a mudança de paradigmas. 
Promoverá a colaboração científica entre 
disciplinas sobre ideias radicalmente novas 
e de alto risco e acelerará o 
desenvolvimento dos domínios científicos 
e tecnológicos mais promissores, bem 
como uma estruturação das 
correspondentes comunidades científicas a 
nível da União.

Or. en

Alteração 79
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As Tecnologias Futuras e Emergentes 
apoiam a investigação em colaboração a 
fim de alargar a capacidade da Europa em 
termos de inovações avançadas e que 
permitam a mudança de paradigmas. 
Promoverá a colaboração científica entre 
disciplinas sobre ideias radicalmente novas 
e de alto risco e acelerará o 

(b) As Tecnologias Futuras e Emergentes 
apoiam a investigação em colaboração, 
bem como a tecnologia e a inovação 
orientadas para o utilizador e que 
contemplem as questões de género a fim 
de alargar a capacidade da Europa em 
termos de inovações avançadas e que 
permitam a mudança de paradigmas. 
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desenvolvimento dos domínios científicos 
e tecnológicos mais promissores, bem 
como uma estruturação das 
correspondentes comunidades científicas a 
nível da União.

Promoverá a colaboração científica entre 
disciplinas sobre ideias radicalmente novas 
e de alto risco e acelerará o 
desenvolvimento dos domínios científicos 
e tecnológicos mais promissores, bem 
como uma estruturação das 
correspondentes comunidades científicas a 
nível da União.

Or. en

Alteração 80
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As Ações Marie Curie proporcionarão 
formação pela investigação inovadora e de 
nível excelente, bem como oportunidades 
para o intercâmbio de conhecimentos 
através da mobilidade dos investigadores 
transfronteiras e intersetorial a fim de os 
preparar melhor para enfrentar os desafios 
societais atuais e futuros.

(c) As Ações Marie Curie proporcionarão 
formação pela investigação inovadora e de 
nível excelente, bem como oportunidades 
para o intercâmbio de conhecimentos 
através da mobilidade dos investigadores 
transfronteiras e intersetorial a fim de os 
preparar melhor para enfrentar os desafios 
societais atuais e futuros. Os programas de 
mobilidade garantem uma efetiva 
igualdade de oportunidades entre 
mulheres e homens e incluem medidas 
específicas para eliminar os obstáculos à 
mobilidade das investigadoras.

Or. en

Alteração 81
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) As Ações Marie Curie proporcionarão 
formação pela investigação inovadora e de 
nível excelente, bem como oportunidades 
para o intercâmbio de conhecimentos 
através da mobilidade dos investigadores 
transfronteiras e intersetorial a fim de os 
preparar melhor para enfrentar os desafios 
societais atuais e futuros.

(c) As Ações Marie Curie proporcionarão 
formação pela investigação inovadora e de 
nível excelente, bem como oportunidades 
para o intercâmbio de conhecimentos 
através da mobilidade dos investigadores 
transfronteiras e intersetorial a fim de os 
preparar melhor para enfrentar os desafios 
societais atuais e futuros. Os programas de 
mobilidade garantem uma efetiva 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres e incluem medidas específicas 
para eliminar os obstáculos à mobilidade 
das investigadoras.

Or. en

Alteração 82
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As Ações Marie Curie proporcionarão 
formação pela investigação inovadora e de 
nível excelente, bem como oportunidades 
para o intercâmbio de conhecimentos 
através da mobilidade dos investigadores 
transfronteiras e intersetorial a fim de os 
preparar melhor para enfrentar os desafios 
societais atuais e futuros.

(c) As Ações Marie Curie proporcionarão 
formação pela investigação inovadora e de 
nível excelente, bem como oportunidades 
para o intercâmbio de conhecimentos 
através da mobilidade dos investigadores 
transfronteiras e intersetorial a fim de os 
preparar melhor para enfrentar os desafios 
societais atuais e futuros. Os programas de 
mobilidade garantem uma efetiva 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres e incluem medidas específicas 
para eliminar os obstáculos à mobilidade 
das investigadoras.

Or. en
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Alteração 83
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

As atividades são de caráter 
intrinsecamente prospetivo, gerando 
competências a longo prazo, incidindo na 
próxima geração de ciência, tecnologia, 
investigadores e inovações e 
proporcionando apoio a talentos 
emergentes em toda a União e países 
associados, bem como a nível mundial. 
Tendo em conta a sua natureza centrada na 
ciência e largamente ascendente e as suas 
modalidades de financiamento por 
iniciativa dos investigadores, a comunidade 
científica europeia desempenhará um papel 
importante na determinação das vias de 
investigação a seguir no âmbito do 
programa.

As atividades são de caráter 
intrinsecamente prospetivo, gerando 
competências a longo prazo, incidindo na 
próxima geração de ciência, tecnologia, 
investigadores e inovações e 
proporcionando apoio a talentos 
emergentes em toda a União e países 
associados, bem como a nível mundial, a 
fim de aumentar a participação das 
investigadoras e a utilização de todo o 
potencial e excelência científicos das 
cientistas em benefício da economia e 
sociedade europeias. Tendo em conta a sua 
natureza centrada na ciência e largamente 
ascendente e as suas modalidades de 
financiamento por iniciativa dos 
investigadores, a comunidade científica 
europeia desempenhará um papel 
importante na determinação das vias de 
investigação a seguir no âmbito do 
programa.

Or. en

Alteração 84
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

As atividades são de caráter 
intrinsecamente prospetivo, gerando 
competências a longo prazo, incidindo na 
próxima geração de ciência, tecnologia, 
investigadores e inovações e 

As atividades são de caráter 
intrinsecamente prospetivo, gerando 
competências a longo prazo, incidindo na 
próxima geração de ciência, tecnologia, 
investigadores e inovações e 



PE487.946v01-00 48/75 AM\900271PT.doc

PT

proporcionando apoio a talentos 
emergentes em toda a União e países 
associados, bem como a nível mundial. 
Tendo em conta a sua natureza centrada na 
ciência e largamente ascendente e as suas 
modalidades de financiamento por 
iniciativa dos investigadores, a comunidade 
científica europeia desempenhará um papel 
importante na determinação das vias de 
investigação a seguir no âmbito do 
programa.

proporcionando apoio a talentos 
emergentes em toda a União e países 
associados, bem como a nível mundial, a 
fim de aumentar a participação das 
investigadoras com talento. Tendo em 
conta a sua natureza centrada na ciência e 
largamente ascendente e as suas 
modalidades de financiamento por 
iniciativa dos investigadores, a comunidade 
científica europeia desempenhará um papel 
importante na determinação das vias de 
investigação a seguir no âmbito do 
programa.

Or. en

Alteração 85
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

As atividades são de caráter 
intrinsecamente prospetivo, gerando 
competências a longo prazo, incidindo na 
próxima geração de ciência, tecnologia, 
investigadores e inovações e 
proporcionando apoio a talentos 
emergentes em toda a União e países 
associados, bem como a nível mundial. 
Tendo em conta a sua natureza centrada na 
ciência e largamente ascendente e as suas 
modalidades de financiamento por 
iniciativa dos investigadores, a comunidade 
científica europeia desempenhará um papel 
importante na determinação das vias de 
investigação a seguir no âmbito do 
programa.

As atividades são de caráter 
intrinsecamente prospetivo, gerando 
competências a longo prazo, incidindo na 
próxima geração de ciência, tecnologia, 
investigadores e inovações e 
proporcionando apoio a talentos 
emergentes em toda a União e países 
associados, bem como a nível mundial, a 
fim de aumentar a participação das 
investigadoras com talento. Tendo em 
conta a sua natureza centrada na ciência e 
largamente ascendente e as suas 
modalidades de financiamento por 
iniciativa dos investigadores, a comunidade 
científica europeia desempenhará um papel 
importante na determinação das vias de 
investigação a seguir no âmbito do 
programa.

Or. en
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Alteração 86
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço. A consideração das necessidades 
do utilizador e a dimensão do género são 
devidamente tidas em conta em todos estes 
domínios. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas.

Or. en

Alteração 87
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 14 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Ação climática incluindo aspetos de 
género das alterações climáticas, 
ambiente, conservação e eficiência na 
utilização dos recursos, utilização 
sustentável das matérias-primas;

Or. en
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Alteração 88
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 14 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras.

(f) Sociedades igualitárias, inclusivas, 
inovadoras e seguras.

Or. en

Alteração 89
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». O apoio incidirá 
também na disponibilização de uma sólida 
base factual para a elaboração de políticas 
a nível internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades 
igualitárias, inclusivas, inovadoras e 
seguras». Da mesma forma, a tónica sobre 
a questão de género e a igualdade de 
géneros serão integradas em todos os 
desafios. O apoio incidirá também na 
disponibilização de uma sólida base factual 
para a elaboração de políticas a nível 
internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
igualitárias, inclusivas, inovadoras e 
seguras».
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Or. en

Alteração 90
Antigoni Papadopoulou

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». O apoio incidirá 
também na disponibilização de uma sólida 
base factual para a elaboração de políticas 
a nível internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». Da mesma forma, a 
tónica sobre a questão de género e a 
igualdade de géneros serão integradas em 
todos os desafios. O apoio incidirá também 
na disponibilização de uma sólida base 
factual para a elaboração de políticas a 
nível internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

Or. en

Alteração 91
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras» também 

O objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, igualitárias, inovadoras e 
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inclui uma atividade destinada a abordar
a clivagem no domínio da investigação e 
inovação com medidas específicas que 
visam libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas da União.

seguras» também inclui atividades visando 
a promoção do equilíbrio entre géneros 
na investigação e a integração da 
dimensão do género no conteúdo da 
investigação e inovação, bem como a 
eliminação da clivagem no domínio da 
investigação e inovação com medidas 
específicas que visam libertar a excelência 
em regiões menos desenvolvidas da União.

Or. en

Alteração 92
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras» também 
inclui uma atividade destinada a abordar a 
clivagem no domínio da investigação e 
inovação com medidas específicas que 
visam libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas da União.

O objetivo específico «Sociedades 
igualitárias, inclusivas, inovadoras e 
seguras» também inclui uma atividade 
destinada a abordar a clivagem no domínio 
da investigação e inovação com medidas 
específicas que visam libertar a excelência 
em regiões menos desenvolvidas da União.

Or. en

Alteração 93
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Um outro aspeto importante do desafio é o 
facto de em muitos países europeus o setor 
público ainda não oferecer condições 
suficientemente atraentes para os melhores 
investigadores. Pode demorar muitos anos 

Um outro aspeto importante do desafio é o 
facto de em muitos países europeus o setor 
público ainda não oferecer condições 
suficientemente atraentes para os melhores 
investigadores. Pode demorar muitos anos 
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até os jovens investigadores dotados se 
poderem tornar cientistas independentes 
por direito próprio. Esta situação conduz a 
um enorme desperdício do potencial de 
investigação da Europa, atrasando a 
emergência de uma próxima geração de 
investigadores que contribua com novas 
ideias e energia e incentivando os 
investigadores de nível excelente em início 
de carreira a procurar uma melhor situação 
noutro local.

até os jovens investigadores dotados se 
poderem tornar cientistas independentes 
por direito próprio. Esta situação conduz a 
um enorme desperdício do potencial de 
investigação da Europa, atrasando a 
emergência de uma próxima geração de 
investigadores que contribua com novas 
ideias e energia e incentivando os 
investigadores de nível excelente em início 
de carreira a procurar uma melhor situação 
noutro local. Deve prestar-se uma atenção 
particular às cientistas, que representam 
apenas 18% dos investigadores de classe 
A, em comparação com os 27% 
verificados nos EUA. Deve ter-se em 
consideração o combate aos preconceitos 
relacionados com o género no 
recrutamento para empregos na área 
científica e o apoio à carreira das 
investigadoras.

Or. en

Alteração 94
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Além disso, estes fatores contribuem para a 
relativa falta de atratividade da Europa na 
concorrência mundial para a captação dos 
melhores cientistas.  A capacidade do 
sistema norte-americano para oferecer mais 
recursos por investigador e melhores 
perspetivas de carreira explica o modo 
como continua a atrair os melhores 
investigadores de todo o mundo, incluindo 
dezenas de milhares da União.

Além disso, estes fatores contribuem para a 
relativa falta de atratividade da Europa na 
concorrência mundial para a captação dos 
melhores cientistas. A capacidade do 
sistema norte-americano para oferecer mais 
recursos por investigador e melhores 
perspetivas de carreira explica o modo 
como continua a atrair os melhores 
investigadores de ambos os sexos, de todo 
o mundo, incluindo dezenas de milhares da 
União. Além disso, enquanto 60% dos 
licenciados europeus são do sexo 
feminino, apenas 18% dos investigadores 
de classe A são mulheres, em comparação 
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com os 27% dos EUA. O baixo número de 
mulheres dispostas a seguir carreiras 
cientificas é uma desperdício dramático, 
uma perda de talento e um obstáculo à 
excelência da investigação europeia. Por 
conseguinte, é necessário utilizar um 
sistema de quotas para lograr a igualdade 
de géneros.

Or. en

Alteração 95
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O ERC foi criado para oferecer aos 
melhores investigadores da Europa, tanto 
mulheres como homens, os recursos de que 
necessitam para lhes permitir competir 
melhor a nível mundial, mediante o 
financiamento de equipas individuais com 
base em financiamento concorrencial a 
nível pan-europeu. Funciona de forma 
autónoma, com um Conselho Científico 
independente composto por cientistas, 
engenheiros e académicos de reconhecida 
reputação e competência, que estabelece a 
estratégia científica geral e tem plena 
autoridade sobre as decisões quanto ao tipo 
de investigação a financiar. Estas são 
características essenciais do ERC que 
asseguram a eficácia do seu programa 
científico, a qualidade das suas operações e 
do processo de análise interpares e a sua 
credibilidade no seio da comunidade 
científica.

O ERC foi criado para oferecer aos 
melhores investigadores da Europa, tanto 
mulheres como homens, os recursos de que 
necessitam para lhes permitir competir 
melhor a nível mundial, mediante o 
financiamento de equipas individuais com 
base em financiamento concorrencial a 
nível pan-europeu. Funciona de forma 
autónoma, com um Conselho Científico 
independente composto por cientistas, 
engenheiros e académicos de reconhecida 
reputação e competência, que estabelece a 
estratégia científica geral e tem plena 
autoridade sobre as decisões quanto ao tipo 
de investigação a financiar. Estas são 
características essenciais do ERC que 
asseguram a eficácia do seu programa 
científico, a qualidade das suas operações e 
do processo de análise interpares e a sua 
credibilidade no seio da comunidade 
científica. O ERC assegurará que os 
preconceitos com base no género são 
devidamente abordados nos 
procedimentos de avaliação.

Or. en
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Alteração 96
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento do ERC será atribuído de 
acordo com os seguintes princípios bem 
estabelecidos. A excelência científica será 
o único critério para a atribuição de 
subvenções do ERC. O ERC funciona 
numa base ascendente sem prioridades 
previamente determinadas. As subvenções 
do ERC estão abertas a equipas individuais 
de investigadores de qualquer idade e de 
qualquer país do mundo que trabalhem na 
Europa. O ERC terá por objetivo promover 
uma concorrência saudável na Europa.

O financiamento do ERC será atribuído de 
acordo com os seguintes princípios bem 
estabelecidos. A excelência científica será 
o único critério para a atribuição de 
subvenções do ERC. O ERC funciona 
numa base ascendente sem prioridades 
previamente determinadas. As subvenções 
do ERC estão abertas a equipas individuais 
de investigadores de qualquer idade, 
género e de qualquer país do mundo que 
trabalhem na Europa. O ERC terá por 
objetivo promover uma concorrência 
saudável na Europa.

Or. en

Alteração 97
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Científico do ERC procederá a 
um acompanhamento permanente das 
operações do ERC e analisará a melhor 
forma de atingir os seus objetivos através 
de regimes de subvenções que privilegiem 
a clareza, a estabilidade e a simplicidade, 
tanto para os candidatos como nas suas 
práticas de execução e gestão e, conforme 
necessário, a fim de dar resposta a 
necessidades emergentes. O ERC envidará 
esforços para manter e aperfeiçoar o seu 
sistema de craveira mundial de análise 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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interpares que se baseia na transparência, 
equidade e imparcialidade no tratamento 
das propostas, a fim de poder identificar a 
excelência científica e o talento que 
permite desbravar caminhos, 
independentemente do sexo, nacionalidade 
ou idade do investigador. Por último, o 
ERC continuará a realizar os seus próprios 
estudos estratégicos com vista a preparar e 
apoiar as suas atividades, a manter 
contactos estreitos com a comunidade 
científica e outros intervenientes e a 
procurar tornar as suas atividades 
complementares das iniciativas de 
investigação desenvolvidas a outros níveis.

Or. en

Alteração 98
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Científico do ERC procederá a 
um acompanhamento permanente das 
operações do ERC e analisará a melhor 
forma de atingir os seus objetivos através 
de regimes de subvenções que privilegiem 
a clareza, a estabilidade e a simplicidade, 
tanto para os candidatos como nas suas 
práticas de execução e gestão e, conforme 
necessário, a fim de dar resposta a 
necessidades emergentes. O ERC envidará 
esforços para manter e aperfeiçoar o seu 
sistema de craveira mundial de análise 
interpares que se baseia na transparência, 
equidade e imparcialidade no tratamento 
das propostas, a fim de poder identificar a 
excelência científica e o talento que 
permite desbravar caminhos, 
independentemente do sexo, nacionalidade 
ou idade do investigador. Por último, o 
ERC continuará a realizar os seus próprios 

O Conselho Científico do ERC procederá a 
um acompanhamento permanente das 
operações do ERC e analisará a melhor 
forma de atingir os seus objetivos através 
de regimes de subvenções que privilegiem 
a clareza, a estabilidade e a simplicidade, 
tanto para os candidatos como nas suas 
práticas de execução e gestão e, conforme 
necessário, a fim de dar resposta a 
necessidades emergentes. O ERC envidará 
esforços para manter e aperfeiçoar o seu 
sistema de craveira mundial de análise 
interpares que se baseia na transparência, 
equidade e imparcialidade no tratamento 
das propostas, a fim de poder identificar a 
excelência científica e o talento que 
permite desbravar caminhos, 
independentemente do sexo, nacionalidade 
ou idade do investigador. Por último, o 
ERC continuará a realizar os seus próprios 
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estudos estratégicos com vista a preparar e 
apoiar as suas atividades, a manter 
contactos estreitos com a comunidade 
científica e outros intervenientes e a 
procurar tornar as suas atividades 
complementares das iniciativas de 
investigação desenvolvidas a outros níveis.

estudos estratégicos com vista a preparar e 
apoiar as suas atividades, a manter 
contactos estreitos com a comunidade 
científica e outros intervenientes e a 
procurar tornar as suas atividades 
complementares das iniciativas de 
investigação desenvolvidas a outros níveis.
Na sua composição, o Conselho velará 
pelo equilíbrio entre géneros.

Or. en

Alteração 99
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Para que a Europa possa acompanhar os 
seus concorrentes no domínio da 
investigação e da inovação, é necessário 
incentivar um maior número de jovens de 
ambos os sexos a enveredar por carreiras 
de investigação e proporcionar 
oportunidades e ambientes altamente 
atraentes para a investigação e a inovação. 
Os melhores cérebros, da Europa e de 
outras regiões, devem considerar a Europa 
um local privilegiado onde trabalhar. A 
igualdade de géneros, as condições de 
emprego e de trabalho de elevada 
qualidade e fiáveis, associadas ao 
reconhecimento são aspetos cruciais que 
devem ser assegurados de uma forma 
coerente em toda a Europa.

Para que a Europa possa acompanhar os 
seus concorrentes no domínio da 
investigação e da inovação, é necessário 
incentivar um maior número de jovens de 
ambos os sexos a enveredar por carreiras 
de investigação e proporcionar 
oportunidades e ambientes altamente 
atraentes para a investigação e a inovação. 
Os melhores cérebros, da Europa e de 
outras regiões, devem considerar a Europa 
um local privilegiado onde trabalhar. A 
igualdade de géneros, as condições de 
emprego e de trabalho de elevada 
qualidade e fiáveis, associadas ao 
reconhecimento são aspetos cruciais que 
devem ser assegurados de uma forma 
coerente em toda a Europa. Os programas 
de mobilidade incluem medidas 
específicas para eliminar os obstáculos à 
mobilidade das mulheres e garantir uma 
efetiva igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres.

Or. en
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Alteração 100
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Para que a Europa possa acompanhar os 
seus concorrentes no domínio da 
investigação e da inovação, é necessário 
incentivar um maior número de jovens de 
ambos os sexos a enveredar por carreiras 
de investigação e proporcionar 
oportunidades e ambientes altamente 
atraentes para a investigação e a inovação. 
Os melhores cérebros, da Europa e de 
outras regiões, devem considerar a Europa 
um local privilegiado onde trabalhar. A 
igualdade de géneros, as condições de 
emprego e de trabalho de elevada 
qualidade e fiáveis, associadas ao 
reconhecimento são aspetos cruciais que 
devem ser assegurados de uma forma 
coerente em toda a Europa.

Para que a Europa possa acompanhar os 
seus concorrentes no domínio da 
investigação e da inovação, é necessário 
incentivar um maior número de jovens de 
ambos os sexos a enveredar por carreiras 
de investigação e proporcionar 
oportunidades e ambientes altamente 
atraentes para a investigação e a inovação. 
Os melhores cérebros, da Europa e de 
outras regiões, devem considerar a Europa 
um local privilegiado onde trabalhar. A 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres, as condições de emprego e de 
trabalho de elevada qualidade e fiáveis, 
associadas ao reconhecimento são aspetos 
cruciais que devem ser assegurados de uma 
forma coerente em toda a Europa.

Or. en

Alteração 101
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As actividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 

As actividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
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diferentes países. Tal resultará na melhoria 
das perspetivas de carreira dos jovens 
investigadores a nível de pós-graduação, 
tanto no setor público como privado.

diferentes países. Tal resultará na melhoria 
das perspetivas de carreira dos jovens 
investigadores a nível de pós-graduação, 
tanto no setor público como privado. O 
equilíbrio entre géneros deve ser objeto de 
uma atenção particular no que respeita à 
participação.

Or. en

Alteração 102
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é aumentar, mediante a 
mobilização de fundos adicionais, o 
impacto quantitativo e estrutural das Ações 
Marie Curie e promover a excelência a 
nível nacional na formação e mobilidade 
dos investigadores e na sua progressão na 
carreira.

O objetivo é aumentar, mediante a 
mobilização de fundos adicionais, o 
impacto quantitativo e estrutural das Ações 
Marie Curie e promover a excelência a 
nível nacional na formação e mobilidade 
dos investigadores e na sua progressão na 
carreira. Deve ser dada especial atenção à 
igualdade de géneros e às mudanças 
estruturais.

Or. en

Alteração 103
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Actividades-chave serão, com recurso ao 
mecanismo de cofinanciamento, incentivar 
organizações regionais, nacionais ou 
internacionais a criar novos programas e a 
abrir programas existentes à formação, 

Actividades-chave serão, com recurso ao 
mecanismo de cofinanciamento, incentivar 
organizações regionais, nacionais ou 
internacionais a criar novos programas e a 
abrir programas existentes à formação, 
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mobilidade e progressão na carreira 
internacional e intersetorial. Poder-se-á 
assim elevar a qualidade da formação em 
investigação na Europa em todas as fases 
da carreira, incluindo a nível de 
doutoramento, promover a livre circulação 
dos investigadores e dos conhecimentos 
científicos na Europa, incentivar carreiras 
de investigação atrativas mediante a oferta 
de recrutamento aberto e de condições de 
trabalho atraentes e apoiar a investigação e 
a cooperação entre universidades, 
instituições de investigação e empresas e a 
cooperação com países terceiros e 
organizações internacionais.

mobilidade e progressão na carreira 
internacional e intersetorial. Poder-se-á 
assim elevar a qualidade da formação em 
investigação na Europa em todas as fases 
da carreira, incluindo a nível de 
doutoramento, promover a livre circulação 
dos investigadores e dos conhecimentos 
científicos na Europa, incentivar carreiras 
de investigação atrativas mediante a oferta 
de recrutamento aberto e de condições de 
trabalho atraentes e apoiar a investigação e 
a cooperação entre universidades, 
instituições de investigação e empresas e a 
cooperação com países terceiros e 
organizações internacionais. O equilíbrio 
entre géneros deve ser objeto de uma 
atenção particular no que respeita à 
participação.

Or. en

Alteração 104
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea e) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são acompanhar os progressos 
realizados, identificar lacunas nas ações 
Marie Curie e aumentar o seu impacto. 
Neste contexto, serão desenvolvidos 
indicadores e analisados dados 
relacionados com a mobilidade, 
competências e carreiras dos 
investigadores, procurando sinergias e uma 
estreita coordenação com as ações de apoio 
a políticas relativas aos investigadores, 
seus empregadores e financiadores 
realizadas no âmbito do desafio 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras».  A atividade visará também uma 
maior sensibilização para a importância e a 
atratividade da carreira de investigação e a 

Os objetivos são acompanhar os progressos 
realizados, identificar lacunas nas ações 
Marie Curie e aumentar o seu impacto. 
Neste contexto, serão desenvolvidos 
indicadores, repartidos por género, e 
analisados dados relacionados com a 
mobilidade, competências e carreiras dos 
investigadores, bem como com a 
igualdade de géneros, procurando 
sinergias e uma estreita coordenação com 
as ações de apoio a políticas relativas aos 
investigadores, seus empregadores e 
financiadores realizadas no âmbito do 
desafio «Sociedades inclusivas, inovadoras 
e seguras». A atividade visará também uma 
maior sensibilização para a importância e a 
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difusão dos resultados da investigação e 
inovação gerados por trabalhos apoiados 
pelas Ações Marie Curie.

atratividade da carreira de investigação e a 
difusão dos resultados da investigação e 
inovação gerados por trabalhos apoiados 
pelas Ações Marie Curie.

Or. en

Alteração 105
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

A abordagem inclui tanto atividades 
lideradas pelas agendas como áreas mais 
abertas com vista a promover projetos 
inovadores e soluções de vanguarda. A 
tónica será colocada em atividades de 
I&D e demonstração e projetos-piloto em 
larga escala, bancos de ensaio e 
laboratórios vivos, prototipagem e 
validação de produtos em linhas-piloto.
As atividades serão concebidas de modo a 
dinamizar a competitividade industrial, 
incentivando a indústria e, em particular, 
as PME, a investir mais em investigação e 
inovação.

A abordagem integra uma análise por 
sexo e género na inovação em 
engenharia. Uma atenção adequada à 
análise por género e sexo pode conduzir a 
novos produtos, processos, infraestruturas 
ou serviços. Conduzirá a uma conceção 
que promova o bem-estar humano, 
incluindo a igualdade de géneros, à 
identificação de novos mercados e 
oportunidades empresariais através do 
desenvolvimento de tecnologias que vão 
ao encontro das necessidades de grupos 
de utilizadores complexos e diversificados.
A falta de sensibilidade às potenciais 
diferenças de sexo e género pode traduzir-
se no desperdício de oportunidades de 
negócio, excluindo ou dando pouca 
atenção a determinados grupos de 
pessoas. O tratamento de mulheres e 
homens como grupos homogéneos ignora 
as diferenças entre mulheres e homens.  A 
sobrevalorização das diferenças entre 
mulheres e homens pode levar 
engenheiros a não dar atenção a 
características comuns importantes entre 
mulheres e homens. A conceção de 
estereótipos pode resultar na criação de 
produtos impopulares.

Or. en
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Alteração 106
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ICT estão subjacentes à inovação e 
competitividade em toda uma ampla gama 
de mercados e setores públicos e privados e 
permitem progressos científicos em todas 
as disciplinas. Na próxima década, o 
impacto transformador das tecnologias 
digitais e de componentes, infraestruturas e 
serviços ICT será cada vez mais visível em 
todas as áreas da vida. Todos os cidadãos 
no mundo terão ao seu dispor recursos 
ilimitados de computação, comunicação e 
armazenamento de dados. Serão geradas 
vastas quantidades de informações e de 
dados por sensores, máquinas e produtos 
com apoio informático, banalizando a ação 
à distância, permitindo a implantação 
global de processos empresariais e de 
locais de produção sustentáveis e 
produzindo uma vasta gama de serviços e 
aplicações. Muitos serviços públicos e 
comerciais de importância fundamental e 
todos os principais processos de produção 
de conhecimentos nos domínios da ciência, 
aprendizagem, empresas e setor público 
serão fornecidos via ICT. Estas tecnologias 
fornecerão a infraestrutura crítica para os 
processos empresariais e de produção, 
comunicação e transações. As ICT serão 
também indispensáveis para enfrentar os 
principais desafios societais, bem como os 
processos societais como a formação de 
comunidades, o comportamento dos 
consumidores e a governação pública, por 
exemplo através dos meios de 
comunicação social.

As ICT estão subjacentes à inovação e 
competitividade em toda uma ampla gama 
de mercados e setores públicos e privados e 
permitem progressos científicos em todas 
as disciplinas. Na próxima década, o 
impacto transformador das tecnologias 
digitais e de componentes, infraestruturas e 
serviços ICT será cada vez mais visível em 
todas as áreas da vida. Todos os cidadãos 
no mundo terão ao seu dispor recursos 
ilimitados de computação, comunicação e 
armazenamento de dados. Serão geradas 
vastas quantidades de informações e de 
dados por sensores, máquinas e produtos 
com apoio informático, banalizando a ação 
à distância, permitindo a implantação 
global de processos empresariais e de 
locais de produção sustentáveis e 
produzindo uma vasta gama de serviços e 
aplicações. Muitos serviços públicos e 
comerciais de importância fundamental e 
todos os principais processos de produção 
de conhecimentos nos domínios da ciência, 
aprendizagem, empresas e setor público 
serão fornecidos via ICT. Estas tecnologias 
fornecerão a infraestrutura crítica para os 
processos empresariais e de produção, 
comunicação e transações. As ICT serão 
também indispensáveis para enfrentar os 
principais desafios societais, bem como os 
processos societais como a formação de 
comunidades, o comportamento dos 
consumidores e a governação pública, bem 
como a igualdade de géneros, por exemplo 
através dos meios de comunicação social.

Or. en
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Alteração 107
Marina Yannakoudakis

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.3. – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) É necessário que mais mulheres 
entrem no setor da ciência, mas se a 
atividade de investigação decorrer em 
instituições (como sejam as 
universidades) deve ser recetiva à 
comercialização do conhecimento e não 
procurar apenas o avanço do estado de 
conhecimento. Por outras palavras, a 
ideia é de oportunidades de mercado e de 
projetos orientados para esse objetivo e 
que sejam comercialmente viáveis. Este 
aspeto deve ser incentivado ativamente, se 
possível, já que ajudará a proporcionar o 
muito necessário impulso à 
competitividade económica europeia.

Or. en

Alteração 108
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Existem diferenças importantes em 
termos de sexo e género em relação à 
saúde e bem-estar que necessitam de ser 
abordadas de forma adequada. Os 
processos demográficos têm dimensões de 
género significativas, sobretudo o 
envelhecimento, na medida em que as 
mulheres representam a maioria da 
população idosa e dos prestadores de 
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cuidados. Outros aspetos importantes das 
mudanças demográficas, como a 
alteração de estilos de vida, as novas 
estruturas de família e as taxas de 
natalidade baixas, necessitam ser 
considerados, de forma apropriada, na 
análise de género.

Or. en

Alteração 109
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 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. Deve ser prestada atenção 
especial à ampla colaboração entre 
autoridades públicas, investigação, 
sociedade civil e empresas.

Or. en

Alteração 110
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 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 

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 
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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.

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. Deve integrar-se 
a dimensão do género nas atividades 
acima descritas, realizando-se 
previamente uma análise do género.

Or. en

Alteração 111
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade, nas escolhas de passageiros 
e na satisfação das necessidades dos 
utilizadores, promovendo transportes e 
logística porta a porta integrados, 
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a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

valorizando a intermodalidade e a 
implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança. A 
investigação deve ter em conta as 
diferenças socioeconómicas e de género 
nos padrões de transporte.

Or. en

Alteração 112
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade, nas escolhas de passageiros 
e na satisfação das necessidades dos 
utilizadores, promovendo transportes e 
logística porta a porta integrados, 
valorizando a intermodalidade e a 
implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança. Deve 
integrar-se a dimensão do género nas 
atividades acima descritas, realizando-se 
previamente uma análise do género.

Or. en

Alteração 113
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 –parágrafo 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As alterações climáticas e os seus efeitos 
não são de modo algum neutros em 
termos de género. Devido aos papéis 
diferenciados entre homens e mulheres, o 
impacto destas últimas sobre o ambiente 
não é o mesmo do dos homens, e o seu 
acesso aos recursos e às formas de se 
posicionarem e adaptarem é gravemente 
afetado pela discriminação em termos de 
rendimento, de acesso aos recursos, de 
poder político, de educação e de 
responsabilidade no lar. Os estilos de 
vida, comportamento e consumo das 
mulheres e dos homens são 
frequentemente diferentes e deixam uma 
pegada ambiental diferente. As alterações 
climáticas afetam mulheres e homens por 
todo o mundo. O IPCC, painel para as 
alterações climáticas das Nações Unidas 
concluiu que "os efeitos das alterações 
climáticas terão uma distribuição diversa 
entre as diferentes regiões, gerações, 
grupos etários, grupos de rendimento, 
profissões e géneros".

Or. en

Alteração 114
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

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

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 
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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.

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. A investigação terá 
em conta questões de género e de 
igualdade de géneros no que respeita às 
políticas de adaptação.

Or. en

Alteração 115
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 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 
adaptação e de prevenção inovadoras, 
eficazes em termos de custos e que apoiem 
políticas de atenuação. Deve integrar-se a 
dimensão do género nas atividades acima 
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descritas, realizando-se previamente uma 
análise do género.

Or. en

Alteração 116
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – título

Texto da Comissão Alteração

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INOVADORAS E SEGURAS

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
IGUALITÁRIAS, INOVADORAS E 
SEGURAS

Or. en

Alteração 117
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – título

Texto da Comissão Alteração

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INOVADORAS E SEGURAS

6. SOCIEDADES IGUALITÁRIAS,
INCLUSIVAS, INOVADORAS E 
SEGURAS

Or. en

Alteração 118
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 3
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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 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.

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 
entre homens e mulheres. 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 
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.

Or. en

Alteração 119
Anna Záborská

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1



AM\900271PT.doc 71/75 PE487.946v01-00

PT

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 a exclusão social, e previnam o 
desenvolvimento de várias formas de 
desigualdades nas sociedades europeias. 
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.

Or. en

Alteração 120
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promoção da igualdade de géneros 
em toda a Europa.

Or. en
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Alteração 121
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 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, sociedade civil, 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 122
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 123
Antonyia Parvanova

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 –  subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Promover a igualdade de géneros 
em toda a Europa e em todas as atividades 
de investigação e inovação financiadas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 124
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 1

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, como as 
alterações climáticas, tendo em conta a 
sua dimensão do género, 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.

Or. en

Alteração 125
Antonyia Parvanova

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Desenvolvimento de pessoas talentosas, 
qualificadas e empreendedoras graças ao 

(c) Desenvolvimento de pessoas talentosas, 
tanto mulheres como homens, qualificadas 
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ensino e formação e empreendedoras graças ao ensino e 
formação

Or. en

Alteração 126
Raül Romeva i Rueda
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea c) – parágrafo 1

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 pelos 
complexos desafios económicos e 
societais. Por esta razão, mais do que 
qualquer outro instrumento do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, o EIT 
terá uma importante responsabilidade no 
direcionamento sistemático para jovens 
talentos femininos, a fim de pôr termo ao 
desperdício desses talentos no Espaço 
Europeu de Investigação. Da mesma 
forma, o instituto aborda a educação e a 
formação de maneira a ter em conta as 
questões de género, já que a renovação do 
panorama científico e empresarial do 
futuro começará na fase da educação e 
através da formação. Por último, o EIT 
integra a dimensão do género nos novos 
programas de estudo como forma de 
assegurar a eficiência e a qualidade da 
formação e da educação, bem como a sua 
dimensão inovadora. Para o efeito, o EIT 
desempenhará um papel essencial na 
promoção do reconhecimento de novos 
graus e diplomas nos Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 127
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea c) – parágrafo 1

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 pelos 
complexos desafios económicos e 
societais. A dimensão do género é 
integrada na análise das necessidades de 
novos perfis. Para o efeito, o EIT 
desempenhará um papel essencial na 
promoção do reconhecimento de novos 
graus e diplomas nos Estados-Membros.

Or. en


