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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2

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 

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objetivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
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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 
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».

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 
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» 
aos cientistas de ambos os géneros, para 
levarem a cabo trabalhos de investigação 
e inovação no setor das tecnologias de 
vanguarda e do mais elevado nível.

Or. en

Alteração 3

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 

(15) A simplificação é um objetivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente refletida na sua 
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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 
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.

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 todo o potencial e 
à excelência científica dos novos 
participantes talentosos de ambos os 
géneros, oriundos de toda a Europa, um 
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. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(15-A) A questão do género deve estar 
presente em três prioridades do Programa 
Horizonte 2020: a ciência de excelência, a 
liderança industrial e as mudanças 
societais, bem como em todos os desafios 
societais identificados enquanto eixo 
integrado para a investigação 
fundamental, a investigação-ação e os 
recursos humanos. A questão do género 
também deve refletir-se na atribuição de 
fundos, através da utilização de 
indicadores de género para uma 
participação mais equilibrada das 
mulheres na investigação financiada pela 
UE;
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Or. en

Alteração 5

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 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 
integrando no conteúdo dos projetos a
dimensão do género, a contratação e a 
composição dos grupos de investigação e 
o financiamento, 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.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(23-A) As atividades do Programa 
Horizonte 2020 devem superar todos os 
obstáculos decorrentes do fenómeno "teto 
de vidro", origem da sub-representação 
das investigadoras em posições de 
responsabilidade no campo da 
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investigação e da inovação;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração 

(23-B) O Programa Horizonte 2020 deve 
incentivar a participação das mulheres em 
todos os trabalhos de investigação, 
projetos e disciplinas científicas a nível 
europeu, não só no caso dos grupos 
consultivos e entre avaliadores, mas 
também de todas as estruturas 
relacionadas com o Programa Horizonte 
2020 (EIT, ERC, CCI, grupos de 
orientação, grupos de alto nível, grupos 
de peritos, etc.), bem como nas 
universidades e nos institutos de 
investigação.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – nº 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

5-A. O Programa Horizonte 2020 deve 
destacar a importância da promoção das 
áreas de investigação isentas de 
segregação em razão do género. Através 
das universidades, das instituições da 
União e dos Estados-Membros, o 
Programa Horizonte 2020 deve procurar 
promover tanto a ciência como área de 
interesse para ambos os sexos a partir dos 
primeiros anos de escolaridade como a 
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imagem das investigadoras como modelos 
a seguir. Através de campanhas de 
esclarecimento deve prestar informações 
sobre os requisitos necessários para 
chegar a investigador e as oportunidades 
disponíveis na área da investigação.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 13 – nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração 

1-A. Tendo em conta a baixa taxa de 
participação das mulheres no 7 º PQ e no 
6 º PQ, o Programa Horizonte 2020 deve 
resolver esta questão através da igualdade 
de oportunidades tendo em vista a 
progressão na carreira dos investigadores 
e das investigadoras, centrando-se na sua 
mobilidade e nas formas de conciliar a 
vida familiar com a vida profissional.

Or. en


