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Alteração 222
Jean-Pierre Audy

Projeto de resolução legislativa
Citação 7-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

- Tendo em conta a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, ratificada pela 
UE em 23 de dezembro de 2010,

Or. en

Alteração
Gunnar Hökmark

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, os conhecimentos 
científicos e as tecnologias circulem 
livremente, bem como incentivar a União a 
tornar-se uma economia do conhecimento
competitiva na vanguarda mundial, 
incluindo a sua indústria. Em particular, 
os centros de excelência e a investigação 
de fronteira são cruciais para atrair novos 
investimentos privados na investigação e 
para estimular o crescimento económico, 
bem como para tornar a União mais 
competitiva e acelerar a sua 
transformação numa sociedade do 
conhecimento. 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 
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formação e mobilidade.

Or. en

Alteração 224
Patrizia Toia

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 e as investigadoras, de 
acordo com o princípio da igualdade de 
tratamento no plano jurídico e 
profissional, e 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, dada a 
necessidade de criar a figura de 
investigador europeu.

Or. it

Alteração 225
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 1



AM\906699PT.doc 5/192 PE492.656v01-00

PT

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, 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. O objetivo da 
União é utilizar da melhor forma possível 
o potencial intelectual dos 
Estados-Membros assegurando que os 
recursos financeiros são distribuídos de 
forma adequada.

Or. pl

Justificação

O potencial intelectual está disseminado equitativamente em toda a UE mas o potencial de 
investigação atual não.

Alteração 226
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

(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 



PE492.656v01-00 6/192 AM\906699PT.doc

PT

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.

científicos e as tecnologias circulem 
livremente, bem como incentivar a União a 
tornar-se mais sustentável, competitiva e 
resistente, 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 optimização dos 
resultados e incentivo à formação e 
mobilidade.

Or. en

Alteração 227
Ioannis A. Tsoukalas

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, 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 
para implementar a investigação e a 
inovação, o desenvolvimento tecnológico e 
a demonstração, promover a cooperação 
internacional, difundir e otimizar os 
resultados e incentivar a formação e a 
mobilidade.

Or. en

Alteração 228
Adam Gierek
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Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A União tem também o objetivo de 
assegurar a concretização das condições 
necessárias ao desenvolvimento da 
competitividade da indústria da União. 
Para o efeito, a ação deve visar a promoção 
de uma melhor exploração do potencial 
industrial das políticas de inovação, 
investigação e desenvolvimento 
tecnológico.

(2) A União tem também o objetivo de 
assegurar a concretização das condições 
necessárias ao desenvolvimento da 
competitividade da indústria da União. 
Para o efeito, a ação deve visar a promoção 
de uma melhor exploração do potencial 
industrial existente e o apoio a uma 
política de promoção da inovação, 
investigação e desenvolvimento 
tecnológico com vista a provocar a 
reindustrialização da União e uma 
“terceira revolução industrial”.

Or. pl

Justificação

Após um período em que a produção industrial foi deslocalizada maioritariamente para o 
Extremo Oriente, uma nova revolução industrial aguarda a União.

Alteração 229
Christian Ehler

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 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo de aumentar as despesas em 
investigação e desenvolvimento com vista 
a atingir 3% do produto interno bruto (PIB) 
até 2020, elaborando simultaneamente um 

(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 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo de aumentar as despesas em 
investigação e desenvolvimento com vista 
a atingir 3% do produto interno bruto (PIB) 
até 2020, elaborando simultaneamente um 
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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 objectivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
factores 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 objectivos 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».

indicador relativo à intensidade da 
inovação. O orçamento da UE deve 
refletir este ambicioso objetivo, 
introduzindo uma mudança radical no 
sentido de financiar os investimentos 
orientados para o futuro, nomeadamente 
nos domínios de I&D e da inovação, o que 
se deve traduzir num aumento 
considerável do financiamento das ações 
em matéria de I&D&I relativamente ao 
nível de financiamento observado em 
2013. 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 objectivos para os
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
factores 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 objectivos 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».

Or. en

Justificação

A fim de alcançar os ambiciosos objetivos da Estratégia Europa 2020, de fazer face aos 
nossos grandes desafios e de apresentar uma solução para a crise económica atual, o 
orçamento proposto de 80 mil milhões de euros para o Programa-Quadro Horizonte 2020 
revela-se insuficiente e fica aquém da recomendação do PE de atribuir 100 mil milhões de 
euros a este programa. O orçamento proposto representa apenas um aumento modesto (cerca 
de 6%), quando comparado com o nível de financiamento do 7.º PQ para 2013.

Alteração 230
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objectivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo 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 objectivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
factores 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 objectivos 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».

(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 objectivos para os quais deverá 
contribuir o futuro financiamento da União 
neste domínio. A investigação e inovação 
são também factores 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», 
bem como ao promover o investimento na 
investigação e na inovação centradas nas 
empresas, o apoio tecnológico e a 
investigação aplicada, as linhas-piloto,as 
ações avançadas de validação de produtos 
e a primeira produção de tecnologias 
seminais essenciais;

Or. en
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Alteração 231
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 20204, 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 
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».

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 20204, 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 
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, investigadores e 
investigadoras, para levarem a cabo 
trabalhos de investigação avançada e 
garantir uma inovação de ponta de alta 
qualidade.
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Or. it

Alteração 232
Gaston Franco

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 
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».

(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 
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».
Deve assegurar-se uma melhor ligação 
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entre a política de inovação e a política de 
coesão através de uma vertente de "Apoio 
à competitividade industrial" no âmbito 
da especialização inteligente e da 
satisfação das necessidades de 
investimento de capital. Tal permitiria 
contrabalançar as iniciativas em certas 
regiões do mundo que se tornaram muito 
mais atrativas para os investidores 
industriais do que a Europa.

Or. fr

Alteração 233
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 20204, 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 
Europa 2020, nomeadamente as iniciativas 
«Uma Europa eficiente em termos de 
recursos», «Uma política industrial para a 

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 20204, 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. É 
conveniente que este quadro 
regulamentar também sirva de incentivo 
para que os Estados-Membros aumentem 
progressivamente os orçamentos que 
atribuem à IDI, de modo a estabelecer 
uma percentagem mínima dos seus PIB 
como medida de referência; uma maneira 
de favorecer esse aumento seria vincular 
as condições mínimas de participação nos 
programas e planos de trabalho do 
Programa Horizonte 2020 ao 
cumprimento desse requisito pelos 
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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».

Estados-Membros onde as entidades 
jurídicas proponentes se encontram
estabelecidas, o que fomentaria a 
excelência e, em última análise, a 
igualdade entre Estados. 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».

Or. es

Justificação

A presente alteração visa estabelecer como objetivo de médio prazo a inclusão de um 
requisito de investimento obrigatório em IDI por parte dos Estados-Membros, como uma das 
condições mínimas necessárias para participar nas ações do Programa Horizonte 2020, de 
modo a equilibrar os níveis de excelência de todos os Estados-Membros.

Alteração 234
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objectivos de crescimento inteligente, 

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objetivos de crescimento inteligente, 
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sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo 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 
objectivos para os quais deverá contribuir o 
futuro financiamento da União neste 
domínio. A investigação e inovação são 
também factores 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 objectivos 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».

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 públicas em 
investigação e desenvolvimento a fim de 
atrair investimentos privados, com vista a 
atingir um valor total de 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 
objectivos para os quais deverá contribuir o 
futuro financiamento da União neste 
domínio. A investigação e inovação são 
também factores 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 objectivos 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».

Or. en

Alteração 235
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objectivos de crescimento inteligente, 

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objectivos de crescimento inteligente, 
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sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo 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 objectivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
factores 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».

sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo 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 objectivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
factores 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, 
contribuindo para o crescimento e a 
convergência das regiões europeias, e ao 
proporcionar «uma escada de excelência».

Or. en

Alteração 236
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização (3) A União está empenhada na realização 
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da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objectivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo 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 objectivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
factores 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 objectivos 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 Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objectivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo 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 objectivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
fatores essenciais para outras iniciativas 
emblemáticas e objetivos políticos da 
Estratégia Europa 2020, nomeadamente as 
iniciativas «Uma Europa eficiente em 
termos de recursos», «Uma política 
industrial para a era de globalização», 
objetivos em matéria de clima e de energia
e a «Agenda Digital para a Europa». Além 
disso, com vista à prossecução dos 
objectivos 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».

Or. en

Alteração 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objectivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo 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 objectivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
factores 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 objectivos 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».

(3) A União está empenhada na realização 
da Estratégia Europa 2020, que fixou os 
objectivos de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, salientando o papel 
da investigação e da inovação como 
factores determinantes da prosperidade 
social e económica e da sustentabilidade 
ambiental e que definiu para si própria o 
objectivo 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 objectivos para os 
quais deverá contribuir o futuro 
financiamento da União neste domínio. A 
investigação e inovação são também 
factores 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 as 
infraestruturas e ao proporcionar «uma 
escada de excelência».

Or. en

Alteração 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) O Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União no domínio da investigação e 
inovação na sua Resolução de 11 de 
novembro de 2010, sublinhou a 
importância da União da Inovação com 
vista a transformar a Europa num mundo 
pós-crise na sua Resolução de 12 de maio 
de 2011, chamou a atenção para as 
importantes lições a extrair após a 
avaliação intercalar do Sétimo Programa-
Quadro na sua Resolução de 8 de junho de 
2011 e apoiou o conceito de um quadro 
estratégico comum para o financiamento da 
investigação e inovação na sua Resolução 
de 27 de setembro de 20118.

(5) O Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União no domínio da investigação e 
inovação na sua Resolução de 11 de 
novembro de 2010, sublinhou a 
importância da União da Inovação com 
vista a transformar a Europa num mundo
pós-crise na sua Resolução de 12 de maio 
de 2011, chamou a atenção para as 
importantes lições a extrair após a 
avaliação intercalar do Sétimo Programa-
Quadro na sua Resolução de 8 de junho de 
2011 e apoiou o conceito de um quadro 
estratégico comum para o financiamento da 
investigação e inovação na sua Resolução 
de 27 de setembro de 2011. Deveria, pois, 
ser concedido ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 um aumento considerável 
do seu orçamento em comparação com o 
7.º Programa-Quadro, incluindo uma 
transferência de, pelo menos, 5% do 
orçamento da Política Agrícola Comum  
2014-2020.

Or. en

Alteração 239
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União no domínio da investigação e 
inovação na sua Resolução de 11 de 
novembro de 2010, sublinhou a 
importância da União da Inovação com 
vista a transformar a Europa num mundo 
pós-crise na sua Resolução de 12 de maio 
de 2011, chamou a atenção para as 

(5) O Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União no domínio da investigação e 
inovação na sua Resolução de 11 de 
novembro de 2010, sublinhou a 
importância da União da Inovação com 
vista a transformar a Europa num mundo 
pós-crise na sua Resolução de 12 de maio 
de 2011, chamou a atenção para as 
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importantes lições a extrair após a 
avaliação intercalar do Sétimo Programa-
Quadro na sua Resolução de 8 de junho de 
2011 e apoiou o conceito de um quadro 
estratégico comum para o financiamento da 
investigação e inovação na sua Resolução 
de 27 de setembro de 2011.

importantes lições a extrair após a 
avaliação intercalar do Sétimo Programa-
Quadro na sua Resolução de 8 de junho 
de 2011 e apoiou o conceito de um quadro 
estratégico comum para o financiamento da 
investigação e inovação, ao mesmo tempo 
que exigiu a duplicação do orçamento em 
comparação com o Sétimo Programa-
Quadro na sua Resolução de 27 de 
setembro de 2011.

Or. en

Alteração 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Na sua Resolução de 11 de 
novembro de 2010, o Parlamento 
Europeu expressou igualmente reservas 
quanto aos efeitos da abolição do
requisito jurídico relativo à emissão de 
parecer por comités de representantes dos 
Estados-Membros relativamente às 
decisões de selecção de projectos 
específicos, em especial dos projectos com 
impacto nos planos da ética, da segurança 
e da defesa;

Or. en

Justificação

Este requisito jurídico aplicável no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e apoiado pelo 
Parlamento Europeu na sua Resolução de 11 de novembro de 2010 encontra-se também 
associado ao princípio, em vigor na EU, de respeito pela diversidade cultural e pelas opções 
éticas dos Estados-Membros, que cumpre ter em conta no quadro da repartição dos 
diferentes fundos, e facilita, da melhor forma possível, o fluxo de informações destinadas ao 
Parlamento Europeu e ao público, em geral, assegurando simultaneamente a transparência.
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Alteração 241
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A Resolução do Parlamento 
Europeu, de 12 de maio de 2011, sobre 
uma União da Inovação assinalava a 
importância de acelerar a inovação a fim 
de obter soluções para os grandes desafios 
societais partilhados que a sociedade 
europeia enfrenta, nomeadamente:
- as mudanças demográficas atuais: o 
envelhecimento da sociedade, uma 
população mundial em crescimento 
(nutrição, saúde, prevenção das doenças), 
a urbanização, a coesão social e a 
migração;
- a transição para uma gestão sustentável 
dos recursos (biológicos e não biológicos), 
as alterações climáticas, as energias 
renováveis e a eficiência energética, a 
eficiência em termos de recursos, a 
escassez de água, as cheias e os esforços 
tendentes a proteger e a substituir 
matérias-primas essenciais;
- uma base económica sólida, estável, 
equitativa e competitiva: recuperação 
económica, aproveitamento de uma 
sociedade baseada no conhecimento e 
fomento da competitividade da UE e do 
emprego.
Estes três desafios societais estão 
interligados e compreendem todos os 
reptos mencionados no segundo pilar do 
Programa Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 242
Adam Gierek
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Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As alterações climáticas são um dos 
grandes desafios visados pelas disposições 
do programa “Horizonte 2020”; portanto, 
a investigação científica climatológica 
sobre as causas das alterações climáticas -
bem como a prevenção dos seus efeitos 
através da definição das possibilidades de 
adaptação ótima - deve desempenhar um 
papel essencial. 

Or. pl

Justificação

O objetivo é conseguir entender melhor as alterações climáticas para impedir que os seus 
efeitos sejam sentidos e para efetuar investimentos de adaptação dispendiosos mas 
necessários.

Alteração 243
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na Comunicação «Um orçamento 
para a Europa 2020», a Comissão propôs 
incluir num único Quadro Estratégico 
Comum da Investigação e Inovação as 
áreas abrangidas no período de 2007-2013 
pelo Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e a componente inovação do 
Programa-Quadro para a Competitividade 
e a Inovação, bem como o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (IET), a 
fim de servir o objectivo da Estratégia 
Europa 2020 de aumentar as despesas em 
investigação e desenvolvimento para 3% 
do PIB até 2020. Na sua Comunicação, a 

(10) Na Comunicação «Um orçamento 
para a Europa 2020», a Comissão propôs 
incluir num único Quadro Estratégico 
Comum da Investigação e Inovação as 
áreas abrangidas no período de 2007-2013 
pelo Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e a componente inovação do 
Programa-Quadro para a Competitividade 
e a Inovação, bem como o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (IET), a 
fim de servir o objectivo da Estratégia 
Europa 2020 de aumentar as despesas em 
investigação e desenvolvimento para 3% 
do PIB até 2020. Na sua Comunicação, a 
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Comissão comprometeu-se também a 
integrar a questão das alterações climáticas 
nos programas de despesas da União e 
destinar pelo menos 20% do orçamento da 
União aos objectivos relacionados com o 
clima. A acção climática e a eficiência dos 
recursos são objectivos que se reforçam 
mutuamente no sentido da concretização de 
um desenvolvimento sustentável. Os 
objectivos específicos relativos a ambos 
devem ser complementados através dos 
outros objectivos específicos do Programa-
Quadro Horizonte 2020. Em 
consequência, espera-se que pelo menos 
60% do orçamento global do Programa-
Quadro Horizonte 2020 esteja 
relacionado com o desenvolvimento 
sustentável. Espera-se também que as 
despesas relacionadas com o clima 
ultrapassem 35% do orçamento, incluindo 
medidas mutuamente compatíveis que 
melhorem a eficiência na utilização dos 
recursos. A Comissão deve facultar 
informações sobre a amplitude e os 
resultados do apoio no cumprimento dos 
objectivos em matéria de alterações 
climáticas. As despesas relacionadas com 
o clima no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem ser seguidas em 
conformidade com o método indicado na 
referida comunicação.

Comissão comprometeu-se também a 
integrar a questão das alterações climáticas 
nos programas de despesas da União e 
destinar pelo menos 20% do orçamento da 
União aos objectivos relacionados com o 
clima. A acção climática e a eficiência dos 
recursos são objectivos que se reforçam 
mutuamente no sentido da concretização de 
um desenvolvimento sustentável. Os 
objectivos específicos relativos a ambos 
devem ser complementados através dos 
outros objectivos específicos do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

Or. de

Alteração 244
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na Comunicação «Um orçamento 
para a Europa 2020», a Comissão propôs 
incluir num único Quadro Estratégico 
Comum da Investigação e Inovação as 

(10) Na Comunicação «Um orçamento 
para a Europa 2020», a Comissão propôs 
incluir num único Quadro Estratégico 
Comum da Investigação e Inovação as 
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áreas abrangidas no período de 2007-2013 
pelo Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e a componente inovação do 
Programa-Quadro para a Competitividade 
e a Inovação, bem como o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (IET), a 
fim de servir o objetivo da Estratégia 
Europa 2020 de aumentar as despesas em 
investigação e desenvolvimento para 3% 
do PIB até 2020. Na sua Comunicação, a 
Comissão comprometeu-se também a 
integrar a questão das alterações climáticas 
nos programas de despesas da União e 
destinar pelo menos 20% do orçamento da 
União aos objetivos relacionados com o
clima. A ação climática e a eficiência dos 
recursos são objetivos que se reforçam 
mutuamente no sentido da concretização de 
um desenvolvimento sustentável. Os 
objetivos específicos relativos a ambos 
devem ser complementados através dos 
outros objetivos específicos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Em 
consequência, espera-se que pelo menos 
60% do orçamento global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 esteja 
relacionado com o desenvolvimento 
sustentável. Espera-se também que as 
despesas relacionadas com o clima
ultrapassem 35% do orçamento, incluindo 
medidas mutuamente compatíveis que 
melhorem a eficiência na utilização dos 
recursos. A Comissão deve facultar 
informações sobre a amplitude e os 
resultados do apoio no cumprimento dos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas. As despesas relacionadas com o 
clima no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem ser seguidas em 
conformidade com o método indicado na 
referida comunicação.

áreas abrangidas no período de 2007-2013 
pelo Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação e a componente inovação do 
Programa-Quadro para a Competitividade 
e a Inovação, bem como o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (IET), a 
fim de servir o objetivo da Estratégia 
Europa 2020 de aumentar as despesas em 
investigação e desenvolvimento para 3% 
do PIB até 2020. Na sua Comunicação, a 
Comissão comprometeu-se também a 
integrar a questão das alterações climáticas 
nos programas de despesas da União e 
destinar pelo menos 20% do orçamento da 
União aos objetivos associados ao pacote
clima-energia. As ações neste domínio e a 
eficiência dos recursos são objetivos que se 
reforçam mutuamente no sentido da 
concretização de um desenvolvimento 
sustentável, ou seja, desenvolvimento que 
toma em consideração a coesão social, a 
ecologia e a competitividade económica. 
Os objetivos específicos relativos a ambos 
devem ser complementados através dos 
outros objetivos específicos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Em 
consequência, espera-se que pelo menos 
60% do orçamento global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 esteja 
relacionado com o desenvolvimento 
sustentável. Espera-se também que as 
despesas relacionadas com os efeitos das 
alterações climáticas ultrapassem 35% do 
orçamento, incluindo medidas mutuamente 
compatíveis que melhorem a eficiência na 
utilização dos recursos. A Comissão deve 
facultar informações sobre a amplitude e os 
resultados do apoio no cumprimento dos 
objetivos em matéria de alterações 
climáticas. As despesas relacionadas com o 
clima no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem ser seguidas em 
conformidade com o método indicado na 
referida comunicação.

Or. pl
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Justificação

A alteração especifica os objetivos para os quais o orçamento da UE irá atribuir fundos 
consideráveis com vista a promover o desenvolvimento sustentável.

Alteração 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») incide em três
objetivos: gerar excelência em ciência com 
vista a reforçar a excelência científica de 
craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial para apoio às empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas
(PME), gerar inovação e enfrentar os 
desafios societais a fim de responder 
diretamente aos desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020 mediante o apoio a 
atividades que abrangem todo o espetro 
desde a investigação até ao mercado. O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve
apoiar todas as fases da cadeia de 
inovação, em especial as actividades mais 
próximas do mercado, incluindo 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como inovação não tecnológica e social, e 
visa satisfazer as necessidades de 
investigação de um amplo espectro de 
políticas da União, colocando a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas 
atividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. As prioridades do Programa-
Quadro Horizonte 2020 devem igualmente 
ser apoiadas por um programa de 
investigação e formação no domínio 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado "Programa-
Quadro Horizonte 2020") incide em três
objetivos: gerar excelência em ciência com 
vista a reforçar a excelência científica de 
craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial para apoio às empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas
(PME), gerar inovação e enfrentar os 
desafios societais a fim de responder 
diretamente aos desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020 mediante o apoio a 
atividades que abrangem todo o espetro 
desde a investigação até ao mercado.
Apesar de o valor acrescentado europeu 
assentar principalmente no financiamento 
de uma investigação em fase pré-
concorrencial, transnacional e em 
colaboração que, no Programa-Quadro
Horizonte 2020, deve atingir, pelo menos, 
os níveis do Sétimo Programa-Quadro, é 
igualmente necessário colocar a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas 
atividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. Assim sendo, o Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve apoiar todas
as fases da cadeia de investigação e 
inovação, incluindo a investigação 
fundamental, a investigação aplicada, a 
transferência de conhecimentos, 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
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como a inovação não tecnológica e social.
O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve
aplicar uma escala móvel, de acordo com 
a qual quanto mais próxima estiver do 
mercado a atividade apoiada tanto menor 
será a parte por aquele financiada e tanto 
maior será a parte que deverá atrair 
financiamento de outras fontes, como, por 
exemplo, os Fundos Estruturais, os 
fundos nacionais/regionais ou o setor 
privado. As prioridades do Programa-
Quadro Horizonte 2020 devem igualmente 
ser apoiadas por um programa de 
investigação e formação no domínio 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

Or. en

Alteração 246
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020»)incide em três
objetivos: gerar excelência em ciência com 
vista a reforçar a excelência científica de 
craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial para apoio às empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas
(PME), gerar inovação e enfrentar os 
desafios societais a fim de responder
diretamente aos desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020 mediante o apoio a
actividades que abrangem todo o espectro 
desde a investigação até ao mercado. O
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
apoiar todas as fases da cadeia de 
inovação, em especial as actividades mais 
próximas do mercado, incluindo 
instrumentos financeiros inovadores, bem 

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado "Programa-
Quadro Horizonte 2020") incide em três
objetivos: gerar excelência em ciência com 
vista a reforçar a excelência científica de 
craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial para apoio às empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas
(PME), gerar inovação e enfrentar os 
desafios societais a fim de responder
diretamente aos desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020 mediante o apoio a
atividades que abrangem todo o espetro 
desde a investigação até ao mercado.
Apesar de o valor acrescentado europeu 
assentar principalmente no financiamento 
de uma investigação em fase pré-
concorrencial, transnacional e em
colaboração, que deveria constituir a
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como inovação não tecnológica e social, e 
visa satisfazer as necessidades de 
investigação de um amplo espectro de 
políticas da União, colocando a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas
actividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. As prioridades do Programa-
Quadro Horizonte 2020 devem igualmente 
ser apoiadas por um programa de 
investigação e formação no domínio 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

essência do Programa Horizonte 2020, é 
igualmente necessário colocar a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas
atividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. Assim sendo, o Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve apoiar todas
as fases da cadeia de investigação e 
inovação, incluindo a investigação 
fundamental, a investigação aplicada, a 
transferência de conhecimentos, 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como a inovação não tecnológica e social.
O Programa Horizonte 2020 deve 
desencadear intervenções consideráveis 
de outras fontes, contexto em que as 
atividades mais próximas do mercado 
devem atrair financiamento dos Fundos 
Estruturais, dos fundos 
nacionais/regionais e do setor privado. As
prioridades do Programa-Quadro Horizonte 
2020 devem igualmente ser apoiadas por 
um programa de investigação e formação 
no domínio nuclear ao abrigo do Tratado 
Euratom.

Or. en

Justificação

É importante disponibilizar um apoio contínuo às atividades de I&D e de inovação, devendo, 
porém, ser mantido o devido equilíbrio. Os projetos de I&D transnacionais, em colaboração 
e em fase pré-concorrencial devem continuar a ser a essência do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, enquanto algo mais deve ser feito para garantir que os resultados destes 
projetos têm um impacto real e são utilizados para novos produtos e serviços, ajudando a 
resolver os desafios societais e a explorar oportunidades económicas. Quanto mais próxima 
estiver a atividade do mercado, tanto menor será o financiamento requerido e desejável a 
título do Programa Horizonte 2020, o que dá também a dimensão do financiamento 
associado a este tipo de atividades.

Alteração 247
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») incide em três 
objectivos:gerar excelência em ciência com 
vista a reforçar a excelência científica de 
craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial para apoio às empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas 
(PME), gerar inovação e enfrentar os 
desafios societais a fim de responder 
directamente aos desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020 mediante o apoio a 
actividades que abrangem todo o espectro 
desde a investigação até ao mercado. O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
apoiar todas as fases da cadeia de 
inovação, em especial as actividades mais 
próximas do mercado, incluindo 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como inovação não tecnológica e social, e 
visa satisfazer as necessidades de 
investigação de um amplo espectro de 
políticas da União, colocando a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas 
actividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. As prioridades do Programa-
Quadro Horizonte 2020 devem igualmente 
ser apoiadas por um programa de 
investigação e formação no domínio 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado "Programa-
Quadro Horizonte 2020") incide em três 
objetivos: gerar excelência em ciência com 
vista a reforçar a excelência científica de 
craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial para apoio às empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas 
(PME), gerar inovação e enfrentar os 
desafios societais a fim de responder 
diretamente aos desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020 mediante o apoio a 
atividades que abrangem todo o espetro 
desde a investigação até ao mercado. O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
apoiar todas as fases da cadeia de 
inovação, em especial a investigação de 
fronteira e de vanguarda e as atividades 
mais próximas do mercado, bem como 
inovação não tecnológica e social, e visa 
satisfazer as necessidades de investigação 
de um amplo espetro de políticas da União, 
colocando a tónica na utilização e difusão 
tão amplas quanto possível dos 
conhecimentos gerados pelas atividades 
apoiadas até à sua exploração comercial.
As prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem igualmente ser 
apoiadas por um programa de investigação 
e formação no domínio nuclear ao abrigo 
do Tratado Euratom.

Or. en

Alteração 248
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») incide em três 
objectivos: gerar excelência em ciência
com vista a reforçar a excelência científica 
de craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial para apoio às empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas 
(PME), gerar inovação e enfrentar os 
desafios societais a fim de responder 
directamente aos desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020 mediante o apoio a 
actividades que abrangem todo o espectro 
desde a investigação até ao mercado. O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
apoiar todas as fases da cadeia de 
inovação, em especial as actividades mais 
próximas do mercado, incluindo 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como inovação não tecnológica e social, e 
visa satisfazer as necessidades de 
investigação de um amplo espectro de 
políticas da União, colocando a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas 
actividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. As prioridades do Programa-
Quadro Horizonte 2020 devem igualmente 
ser apoiadas por um programa de 
investigação e formação no domínio 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») incide em três 
objectivos: gerar excelência em ciência 
com vista a reforçar a excelência científica 
de craveira mundial da União, promover a 
liderança industrial global para apoio às 
empresas, incluindo as pequenas e médias 
empresas (PME), gerar inovação e 
enfrentar os desafios societais a fim de 
responder directamente aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 
mediante o apoio a actividades que 
abrangem todo o espectro desde a 
investigação até ao mercado. O Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve apoiar todas 
as fases da cadeia de inovação, em especial 
as atividades mais próximas do mercado, 
incluindo instrumentos financeiros 
inovadores, bem como inovação não 
tecnológica e social, e visa satisfazer as 
necessidades de investigação de um amplo 
espetro de políticas da União, colocando a 
tónica na utilização e difusão tão amplas 
quanto possível dos conhecimentos, sob a 
forma de resultados científicos e 
inovadores, artefactos, métodos e 
processos, gerados pelas atividades 
apoiadas até à sua exploração comercial.
As prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem igualmente ser 
apoiadas por um programa de investigação 
e formação no domínio nuclear ao abrigo 
do Tratado Euratom.

Or. en

Alteração 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de assegurar o equilíbrio 
adequado entre uma I&D&I 
consensualizada e uma I&D&I mais 
disruptiva, pelo menos 35% do orçamento 
atribuído aos desafios societais e à 
liderança industrial deverão seguir uma 
lógica ascendente de propostas abertas a 
todos os tipos de participantes, sem temas 
prédefinidos. Além disso, deverá ser 
encontrado o devido equilíbrio no âmbito 
dos desafios societais e das tecnologias 
industriais entre projetos de maior e de 
menor dimensão, tendo em conta a 
estrutura específica de cada setor, o tipo 
de atividade, a tecnologia e o panorama 
da investigação.

Or. en

Alteração 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Apesar de o valor acrescentado da 
União assentar principalmente no 
financiamento de uma investigação em 
fase pré-concorrencial, transnacional e 
em colaboração, que, no Programa-
Quadro Horizonte 2020, deve atingir, pelo 
menos, os níveis do Sétimo Programa-
Quadro, é necessário colocar a tónica na 
mudança radical no sentido de financiar 
a inovação no âmbito do Programa 
Horizonte 2020. O instrumento 'Fast 
Track to Innovation' prevê um processo 
de seleção acelerado e um processo de 
concepção específico para garantir a 
rápida realização de projetos inovadores.
O Programa Horizonte 2020 deve apoiar 
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todas as fases da cadeia de inovação, 
incluindo instrumentos financeiros 
inovadores, bem como a inovação não 
tecnológica e social.

Or. en

Justificação

É importante disponibilizar um apoio contínuo às atividades de I&D e de inovação, de modo 
a garantir uma transferência eficaz de conhecimentos e de tecnologia, mas é necessário 
manter o equilíbrio certo. Os projetos de I&D transnacionais, em colaboração e em fase pré-
concorrencial devem continuar a ser a essência do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
enquanto algo mais deve ser feito para garantir que os resultados destes projetos têm um 
impacto real e são utilizados para novos produtos e serviços, ajudando a resolver os desafios 
societais e a explorar oportunidades económicas.

Alteração 251
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No contexto do triângulo do 
conhecimento constituído pela 
investigação, educação e inovação, as 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
sob a égide do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia devem contribuir 
fortemente para a realização dos objectivos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo os desafios societais, 
nomeadamente com a integração da 
investigação, educação e inovação. A fim 
de assegurar a complementaridade em 
todo o Programa-Quadro Horizonte 2020 
e a adequada utilização dos fundos, a 
contribuição financeira para o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia deve 
processar-se em duas dotações, estando a 
segunda sujeita a análise.

(13) No contexto do triângulo do 
conhecimento constituído pela 
investigação, educação e inovação, as 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
sob a égide do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia devem contribuir 
fortemente para a realização dos objectivos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo os desafios societais, 
nomeadamente com a integração da 
investigação, educação e inovação. A fim 
de avaliar o valor acrescentado das KIC 
versus outros tipos de parcerias público-
privadas, a Comissão deve efetuar uma 
avaliação abrangente de todos os tipos de 
parcerias público-privadas instituídas no 
contexto dos seus vários programas de 
investigação e inovação, visando 
racionalizar e simplificar as condições 
para a investigação e a inovação no 
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futuro programa-quadro. Essa avaliação 
dará conta do modelo de organização e 
governação mais eficaz, aberto e 
transparente para assegurar a 
participação de um vasto leque de 
intervenientes e agentes relevantes, 
especialmente universidades, 
organizações de investigação e PME.

Or. en

Alteração 252
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) No contexto do triângulo do 
conhecimento constituído pela 
investigação, educação e inovação, as 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
sob a égide do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia devem contribuir 
fortemente para a realização dos objectivos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo os desafios societais, 
nomeadamente com a integração da 
investigação, educação e inovação. A fim 
de assegurar a complementaridade em todo 
o Programa-Quadro Horizonte 2020 e a 
adequada utilização dos fundos, a 
contribuição financeira para o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia deve 
processar-se em duas dotações, estando a 
segunda sujeita a análise.

(13) No contexto do triângulo do 
conhecimento constituído pela 
investigação, educação e inovação, as 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
sob a égide do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia devem contribuir 
fortemente para a realização dos objectivos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo os desafios societais, 
nomeadamente com a integração da 
investigação, educação e inovação. O IET 
é o único instrumento no quadro do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 que 
confere grande destaque à dimensão 
pedagógica do triângulo do conhecimento 
e que promete acometer o "paradoxo 
europeu" através da educação 
empresarial, que conduzirá ao arranque 
de empresas e à criação de empresas 
derivadas baseadas no conhecimento. A 
fim de assegurar a complementaridade em 
todo o Programa-Quadro Horizonte 2020 e 
a adequada utilização dos fundos, a 
contribuição financeira para o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia deve 
processar-se em duas dotações, estando a 
segunda sujeita a análise, com base no 
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desempenho global do IET e das KIC.

Or. en

Alteração 253
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para os objectivos das 
parcerias europeias de inovação em 
sintonia com a iniciativa emblemática 
União da Inovação, reunindo todos os 
intervenientes relevantes em toda a cadeia 
de investigação e inovação, tendo em vista 
a racionalização, simplificação e melhor 
coordenação dos instrumentos e iniciativas.

(14) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para os objectivos das 
parcerias europeias de inovação em 
sintonia com a iniciativa emblemática 
União da Inovação, reunindo todos os 
intervenientes relevantes em toda a cadeia 
de investigação e inovação e votando 
particular atenção à inclusão das 
pequenas e médias empresas (PME), das 
pequenas e médias universidades (PMU), 
dos pequenos centros de investigação e da 
sociedade civil, tendo em vista a 
racionalização, simplificação e melhor 
coordenação dos instrumentos e iniciativas.

Or. en

Alteração 254
Catherine Trautmann

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 

(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 
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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.

investigação, indústria, e especificamente 
as PME - cuja taxa de participação nos 
programas de investigação é demasiado 
reduzida, pese embora as medidas já em 
vigor - e estar aberto a novos participantes, 
nomeadamente, da sociedade civil. O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 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. fr

Alteração 255
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A simplificação é um objectivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente reflectida na sua 
concepção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve ter como objectivo 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 

(15) A simplificação é um objectivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente reflectida na sua 
concepção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve ter como objectivo 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 
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princípios aplicáveis a todas as acções 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.

princípios aplicáveis a todas as acções no 
âmbito do programa. A simplificação das 
regras de financiamento deve reduzir os 
custos administrativos de participação e 
contribuir para uma prevenção e redução 
dos erros financeiros.

Or. en

Alteração 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Para progredir no sentido da 
externalização acrescida do 
financiamento da investigação e da 
inovação na UE, o método e a dimensão 
da externalização devem ser determinados 
de acordo com os resultados de um estudo 
de avaliação de impacto independente, 
que avalie todas as vantagens das várias 
formas de externalização, como sejam as 
iniciativas tecnológicas conjuntas, as 
parcerias público-privadas ou as agências 
executivas de investigação.

Or. en

Alteração 257
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O recurso a concursos abertos que 
obedecem a procedimentos acelerados 
específicos deve ser extensivo a projectos 
de colaboração I&D em setores que 
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apresentam um caráter de urgência, a fim 
de acelerar o aproveitamento dos 
resultados da investigação e de assegurar 
a realização das oportunidades quando a 
velocidade é um fator crítico.

Or. en

Alteração 258
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Tendo em conta os planos da 
Comissão no sentido de uma maior 
externalização do financiamento da UE 
afetado à investigação e à inovação, as 
modalidades e a amplitude dessa 
externalização devem ser determinadas 
em função dos resultados de uma 
avaliação de impacto independente que 
pondere todas as vantagens e
desvantagens das diversas formas de 
externalização, incluindo as iniciativas 
tecnológicas conjuntas (ITC), os acordos 
de programas de parceria (APP), as 
agências de execução para a investigação 
(AEI), incluindo o custo, a eficácia, a 
rapidez e a qualidade, e que tire benefício 
do conhecimento especializado de todas as 
partes envolvidas na investigação 
europeia.

Or. fr

Alteração 259
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) É importante ter em conta a 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, que 
foi ratificada pela União Europeia em 23 
de dezembro de 2010.

Or. es

Justificação

A referência a esta Convenção constitui uma chamada de atenção para os direitos das 
pessoas com deficiência.

Alteração 260
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Face à intenção declarada da 
Comissão no sentido de progredir no 
sentido da externalização acrescida do 
financiamento da investigação e inovação 
na União, o método e a dimensão da 
externalização devem ser determinados de 
acordo com os resultados de um estudo de 
avaliação de impacto independente. A 
avaliação deve examinar todas as 
vantagens e desvantagens dos vários tipos 
de externalização (nomeadamente, 
iniciativas tecnológicas conjuntas, PPP, 
REA), tendo em conta os custos, a 
eficiência, a velocidade e a qualidade, 
bem como os contributos de uma série de 
peritos da UE no domínio da investigação.

Or. en
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Alteração 261
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) O recurso a concursos públicos 
com procedimentos específicos acelerados 
deve estender-se à colaboração em 
matéria de I&D em certos domínios 
urgentes, de molde a acelerar a 
exploração dos resultados da 
investigação.

Or. fr

Alteração 262
Henri Weber

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Nos termos do artigo 182.°, n.° 1, do 
TFUE, o Programa-Quadro define o 
montante global máximo e as regras 
pormenorizadas relativas à participação 
financeira da União no Programa-Quadro e 
a respetiva repartição para cada uma das 
atividades previstas.

(16) Nos termos do artigo 182.°, n.° 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Programa-Quadro define o 
montante global máximo e as regras 
pormenorizadas relativas à participação 
financeira da União no Programa-Quadro e 
as quotas-partes respetivas de cada uma 
das ações previstas no artigo 180.º do 
Tratado.

Or. fr

Alteração 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Nos termos do artigo 182.°, n.° 1, do 
TFUE, o Programa-Quadro define o 
montante global máximo e as regras 
pormenorizadas relativas à participação 
financeira da União no Programa-Quadro e 
a respetiva repartição para cada uma das 
atividades previstas.

(16) Nos termos do artigo 182.°, n.° 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Programa-Quadro define o 
montante global máximo e as regras 
pormenorizadas relativas à participação 
financeira da União no Programa-Quadro e 
a respetiva repartição para cada uma das 
ações previstas no artigo 180.º do referido 
Tratado.

Or. fr

Justificação

O artigo 180.° do TFUE define as ações que devem ser desenvolvidas no âmbito do 
Programa-Quadro e o artigo 182.º fixa "o montante global máximo e as modalidades da 
participação financeira da União no programa-quadro, bem como as quotas-partes 
respetivas de cada uma das ações previstas."

Alteração 264
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para que o Parlamento Europeu 
possa exercer a sua função de controlo 
político e para garantir a transparência e 
a responsabilidade, tal como estipulado 
no Tratado, a Comissão deve informar 
devida e regularmente o Parlamento 
Europeu sobre todos os aspetos relevantes 
da implementação do programa, 
incluindo a preparação e a redação dos 
programas de trabalho, a execução e a 
possível necessidade de ajustamento da 
repartição orçamental e o 
desenvolvimento dos indicadores de 
desempenho em termos dos objetivos 
prosseguidos e dos resultados esperados.
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Or. en

Alteração 265
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 
de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na acepção dos artigos 184.º, 
185.º e 187.º do TFUE.

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 
de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na acepção dos artigos 184.º, 
185.º e 187.º do TFUE. Não deveriam ser 
instituídas novas empresas comuns na 
acepção do artigo 187.º do TFUE. A 
criação de parcerias público-privadas 
deve ter um carácter excepcional e 
fundamentar-se na demonstração de que 
nenhum outro tipo de mecanismo de 
financiamento é susceptível de fornecer os 
mesmos objetivos. Por outro lado, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
circunstanciada e à revisão dos vários 
tipos de parcerias público-privadas 
instituídas (incluindo as Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas e as Parcerias 
Público-Privadas no âmbito do Programa 
Europeu de Recuperação, de 2009, a 
Iniciativa Industrial Europeia no quadro 
do plano SET e as Comunidade de 
Conhecimento e Inovação no contexto do 
Institituto Europeu de Tecnologia), 
visando identificar as regras mais 
eficazes, abertas e transparentes em 
matéria de governação e funcionamento 
que permitam a mais ampla participação 
das partes interessadas, a presença ativa 
de um grande número de PME, a criação 
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e a partilha de conhecimento, e que 
evitem, de modo adequado, os conflitos de 
interesses.

Or. en

Alteração 266
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 
de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na acepção dos artigos 184.º, 
185.º e 187.º do TFUE.

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem – em 
condições específicas e numa base 
casuística – à criação de programas 
suplementares que envolvam a participação 
de um determinado número de 
Estados-Membros, a participação da União 
em programas empreendidos por vários 
Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos 
artigos 184.º, 185.º e 187.º do TFUE. Estes 
programas ou acordos suplementares 
devem ter um valor acrescentado europeu 
claro, ter por base parcerias genuínas, 
complementar outras atividades no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e ser tão inclusivos quanto possível 
em termos de participação dos Estados-
Membros, das PME ou da indústria, das 
universidades e das organizações de 
investigação e tecnologia.

Or. en

Justificação

A tendência do Sétimo Programa-Quadro de externalizar partes do orçamento através da 
criação de parcerias acentuou-se na atual proposta. Apesar de esta opção ter o potencial de 
alcançar um maior efeito de alavanca e de responder à lógica de uma melhor articulação do 
panorama de investigação europeu, a confiança excessiva neste tipo de estruturas (PPP e 
P2P) pode não ser atualmente muito realista e ser efetuada apenas por alguns intervenientes, 
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dando azo a uma maior polarização da nossa base científica e tecnológica.

Alteração 267
Henri Weber

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 
de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos artigos 184.º, 
185.º e 187.º do TFUE.

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode, sob certas 
condições, dar origem à criação de 
programas suplementares que envolvam a 
participação de um determinado número de 
Estados-Membros, a participação da União 
em programas empreendidos por vários 
Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos 
artigos 184.º, 185.º e 187.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Estes programas ou acordos 
suplementares devem ter um claro valor 
acrescentado europeu, ter por base 
parcerias genuínas, complementar outras 
atividades no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e ser 
tão inclusivos quanto possível em termos 
da participação da indústria dos 
Estados-Membros ou da União.

Or. fr

Alteração 268
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem – em 



PE492.656v01-00 42/192 AM\906699PT.doc

PT

de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos artigos 184.º, 
185.º e 187.º do TFUE.

condições específicas – à criação de 
programas suplementares que envolvam a 
participação de um determinado número de 
Estados-Membros, a participação da União 
em programas empreendidos por vários 
Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos 
artigos 184.º, 185.º e 187.º do TFUE. Estes 
programas ou acordos suplementares 
devem ter um valor acrescentado europeu 
claro, devem ter por base parcerias 
genuínas, complementar outras atividades 
no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e ser tão inclusivos 
quanto possível em termos de participação 
da indústria dos Estados-Membros ou da 
União.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa definir os casos em que só alguns Estados-Membros podem ter 
acesso a programas complementares ou acordos, estabelecendo as condições específicas que 
devem ser cumpridas.

Alteração 269
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 
de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na acepção dos artigos 184.º, 
185.º e 187.º do TFUE.

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem – em 
condições específicas e transparentes – à 
criação de programas suplementares que 
envolvam a participação de um 
determinado número de Estados-Membros, 
a participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
ou a criação de empresas comuns ou 
quaisquer outras modalidades na aceção 
dos artigos 184.º, 185.º e 187.º do TFUE.
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Or. en

Alteração 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma
participação informada dos cidadãos e da
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de 
agendas de investigação e inovação 
responsáveis que respondam às 
preocupações e expectativas dos cidadãos e 
da sociedade civil e da promoção da sua 
participação em actividades do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer a 
investigação e a inovação responsáveis 
mediante a participação ativa dos agentes 
societais (investigadores, cidadãos e 
sociedade civil, políticos e setor industrial) 
no processo de investigação e inovação, 
em particular garantindo a inclusão da
dimensão do género, promovendo a
educação científica, assegurando o 
respeito da legislação em matéria de ética 
e promovendo a adesão aos mais elevados 
padrões éticos a nível mundial, 
aumentando a acessibilidade e a 
reutilização dos resultados da 
investigação financiada por verbas 
públicas, em particular publicações e 
dados científicos, facilitando o acesso aos 
conhecimentos científicos, desenvolvendo 
um quadro de governação que responda
às preocupações e expectativas dos 
cidadãos e da sociedade civil e que facilite 
a sua participação em actividades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 271
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a 
confiança do público na ciência, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve
favorecer uma participação informada dos 
cidadãos e da sociedade civil em matérias
de investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos
científicos, do desenvolvimento de 
agendas de investigação e inovação 
responsáveis que respondam às 
preocupações e expectativas dos cidadãos e 
da sociedade civil e da promoção da sua 
participação em actividades do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve: promover uma 
participação ativa e informada dos 
cidadãos, da sociedade civil e dos atores 
sociais (investigadores, cidadãos e 
sociedade civil, políticos e indústria) no 
processo de investigação e inovação;
garantir a integração da dimensão de 
género; promover uma excelente
educação científica; garantir o respeito da 
legislação ética e promover a criação e a 
observância das normas éticas mais 
elevadas a nível mundial; aumentar a 
acessibilidade e reutilização dos 
resultados da investigação financiada por 
verbas públicas, em particular 
publicações e dados científicos;
desenvolver um quadro de governação 
que responda às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e que reforce  a sua participação na 
definição das prioridades de investigação 
das atividades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 272
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a 
confiança do público na ciência, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
favorecer uma participação informada dos 

(20) (20) Com vista a aprofundar a relação 
entre ciência e sociedade e a restabelecer e 
aprofundar a confiança do público na 
ciência, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve favorecer uma investigação e 
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cidadãos e da sociedade civil em matérias 
de investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 
que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e da promoção da sua participação em 
atividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

inovação responsáveis através de uma
participação ativa dos atores sociais 
(investigadores, cidadãos e sociedade civil, 
responsáveis pelas políticas e indústria) 
no processo de investigação e inovação, 
nomeadamente garantindo a inclusão da 
dimensão de género e mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 
que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e da promoção da sua participação em 
atividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020. 

Or. es

Justificação

A presente alteração melhora a redação do considerando, reforçando a noção da 
participação de todos os atores sociais e relembrando a necessidade de garantir a dimensão 
de género.

Alteração 273
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 
que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, criando um repositório de 
todos os resultados da investigação, do 
desenvolvimento de agendas de 
investigação e inovação responsáveis que 
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civil e da promoção da sua participação em 
actividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

respondam às preocupações e expectativas 
dos cidadãos e da sociedade civil e da 
promoção da sua participação em 
actividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020. O empenho dos cidadãos e da 
sociedade civil deve ser coadjuvado por 
atividades de sensibilização pública 
visando gerar e manter o apoio público ao 
programa.

Or. en

Alteração 274
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 
que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e da promoção da sua participação em 
actividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, pondo 
termo à clivagem observada em matéria 
digital, de investigação e de inovação e 
combatendo a iliteracia digital, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 
que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e da promoção da sua participação em 
actividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 275
Catherine Trautmann
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 
que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e da promoção da sua participação em 
atividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, através da realização de 
consultas e do desenvolvimento de 
agendas de investigação e inovação 
responsáveis que respondam às 
preocupações e expectativas dos cidadãos e 
da sociedade civil e da promoção e 
acompanhamento da sua participação em 
atividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. fr

Alteração 276
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de 
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis e 
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que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e da promoção da sua participação em 
actividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

éticas que respondam às preocupações, 
necessidades e expectativas dos cidadãos e 
da sociedade civil e da facilitação e 
promoção da sua participação em 
actividades do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) As autoridades regionais europeias 
desempenham um papel importante na 
implementação do Espaço Europeu da 
Investigação e na garantia de uma 
coordenação eficaz dos instrumentos 
financeiros da União, em particular na 
promoção de ligações entre o Programa-
Quadro Horizonte 2020 e os Fundos 
Estruturais, no âmbito das estratégias de 
especialização inteligente. As regiões 
também têm um papel fulcral na difusão e 
implementação dos resultados do 
Programa Horizonte 2020 e na oferta de 
instrumentos complementares de 
financiamento, incluindo os contratos 
públicos.

Or. en

Alteração 278
Christian Ehler

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. A natureza 
multidisciplinar e transdisciplinar dos 
desafios societais, bem como a 
necessidade de ligações transversais e 
interfaces no interior do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, requerem a instituição de 
comités diretivos específicos. Os comités 
serão compostos por intervenientes de 
relevo do mundo académico, da indústria, 
dos utilizadores finais e da sociedade civil, 
de renome e com o adequado 
conhecimento especializado, garantindo a 
diversidade de todos os setores e áreas de 
investigação em causa. Os comités devem 
fornecer pareceres e aconselhamento à 
Comissão sobre a estratégia global para o 
desafio societal em causa, a definição dos 
seus programas de trabalho e as áreas e 
os critérios para os convites à 
apresentação de propostas.

Or. en

Justificação

A passagem para uma multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
(passando de temas para grandes desafios) necessita de um novo mecanismo para 
estabelecer o programa de investigação e inovação, o qual deverá implicar todos os 
diferentes intervenientes do setor da investigação, da indústria e societais, incluindo os 
utilizadores finais.

Alteração 279
Ioannis A. Tsoukalas

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 sectores 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, devendo prever-se 
uma flexibilidade suficiente para novos 
desenvolvimentos e abordagens 
ascendentes, em particular no tocante a 
domínios científicos e tecnológicos 
emergentes e à investigação 
interdisciplinar e transdisciplinar. Devem 
ser solicitados pareceres externos de forma 
contínua durante a vigência do Programa-
Quadro Horizonte 2020. O contributo das
estruturas relevantes, como o Instituto 
Europeu da Inovação e Tecnologia (IET) 
e as suas Comunidades do Conhecimento 
e Inovação (KIC), as plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação, será plenamente 
tido em conta atendendo ao papel crucial 
que desempenha no processo de 
identificação das necessidades de 
investigação.

Or. en

Alteração 280
Philippe Lamberts
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 

(21) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e necessidades em evolução
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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 sectores 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.

dos cidadãos, da sociedade, das políticas, 
da ciência e tecnologia e da indústria. As 
agendas devem ser definidas de uma 
forma transparente e participativa, em 
estreita ligação com todas as partes 
interessadas relevantes de todos os sectores 
em causa, incluindo representantes da 
comunidade científica, investigadores, o 
setor público, organizações da sociedade 
civil e PME. 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, 
garantindo, contudo, que sejam evitados 
conflitos de interesses.

Or. en

Alteração 281
Britta Thomsen

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 
ligação com as partes interessadas de todos 
os sectores 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 

(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, também a nível dos 
projetos em curso. Devem ser solicitados 
pareceres externos de forma contínua 
durante a vigência do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. Os planos de 
implementação de estruturas relevantes 
como as plataformas tecnológicas 
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europeias de inovação. europeias, as iniciativas de programação 
conjunta e as parcerias europeias de 
inovação serão plenamente tidos em conta 
no processo de identificação das 
necessidades de investigação.

Or. en

Justificação

As plataformas tecnológicas são fundamentais para reunir os investigadores e peritos que 
representam os principais intervenientes nos diferentes setores. Desenvolvem planos de 
implementação e apoiam a Comissão e os Estados-Membros na sua efetiva realização.
Necessitam de recursos humanos e financeiros consideráveis, cumprindo reconhecer o 
importante papel que desempenham ao apoiar a Comissão na definição da agenda de 
investigação.

Alteração 282
Vicky Ford

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 
ligação com as partes interessadas de todos 
os sectores 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 sectores 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, 
quando possível, a estruturas relevantes 
existentes, como as plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

Or. en
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Alteração 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) No âmbito dos "desafios 
societais", será seguida uma abordagem 
baseada em desafios, na qual a ciência 
fundamental, a investigação aplicada, a 
transferência de conhecimentos e a 
inovação serão componentes igualmente 
importantes e interligadas. A fim de 
assegurar o equilíbrio adequado entre 
uma I&D&I mais consensualizada e uma 
I&D&I mais disruptiva, pelo menos 15% 
do orçamento atribuído aos desafios 
societais deverão seguir uma lógica 
ascendente de propostas abertas (sem 
temas prédefinidos). Além disso, deve ser 
encontrado o devido equilíbrio entre os 
projetos maiores e os de menores 
dimensões, no âmbito das prioridades 
«Desafios Societais» e «Liderança 
Industrial», tendo em conta a estrutura 
setorial específica, o tipo de atividade, a 
tecnologia e o panorama de investigação e 
assegurando, simultaneamente, um nível 
aceitável de taxa de sucesso.

Or. en

Alteração 284
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de garantir um processo de 
implementação transparente e eficiente, 
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importa estabelecer, no início da 
programação, roteiros indicativos 
plurianuais para cada objetivo específico 
e tema transversal, bem como visar um 
processo breve e transparente de 
elaboração dos programas de trabalho 
anuais. Ao preparar e elaborar os roteiros 
e programas de trabalho, a Comissão 
deverá associar e informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho de modo 
tempestivo e adequado. 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.

Or. en

Alteração 285
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para garantir o equilíbrio 
adequado entre a I&D&I consensual e a 
I&D&I mais disruptiva, pelo menos 15% 
do orçamento da prioridade «Desafios 
Societais» e do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» no âmbito da «Liderança 
Industrial» devem seguir uma lógica 
ascendente, orientada para a investigação 
e consentânea com as prioridades 
acordadas. Além disso, há que encontrar 
o equilíbrio certo entre os projetos 
maiores e os de menores dimensões, no 
âmbito das prioridades «Desafios 
Societais» e «Liderança Industrial», tendo 
em conta a estrutura setorial específica, o 
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tipo de atividade, a tecnologia e o 
panorama de investigação.

Or. en

Alteração 286
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de poder competir a nível 
mundial, de responder eficazmente aos 
grandes desafios societais e de cumprir os 
objetivos da Estratégia Europa 2020, a 
União deve utilizar totalmente os seus 
recursos humanos. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve servir de catalisador 
e de importante estímulo para a conclusão 
do Espaço Europeu da Investigação, 
apoiando atividades transversais que 
atraiam, mantenham, formem e 
desenvolvam talentos na área da 
investigação e da inovação. Para alcançar 
este objetivo e aumentar a transferência 
de conhecimentos e a quantidade e a 
qualidade dos investigadores e das 
atividades de formação de capital 
humano, incluindo as especificamente 
dedicadas aos jovens e às mulheres, deve 
haver um elemento-padrão em todas as 
atividades de investigação e de inovação 
financiadas pela União.

Or. en

Alteração 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) A indústria e as PME são esseciais 
para levar aos mercados os resultados da 
investigação. O Programa Horizonte 2020 
deve incentivar o investimento do sector 
privado em IDI, a fim de elevar o 
investimento público e privado combinado 
em I&D a 3% do PIB, dos quais o setor 
privado deveria contribuir com dois 
terços.

Or. en

Justificação

Março de 2010 - Conclusões do Conselho.

Alteração 288
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Devem ser criadas plataformas de 
diálogo entre a sociedade civil e 
investigadores  em todos os objectivos 
específicos das prioridades "Liderança 
em tecnologias facilitadoras e industriais" 
e da prioridade "Desafios societais", a 
fim de debater as prioridades de 
investigação e de garantir a participação 
da sociedade nestes sectores prioritários.

Or. en

Alteração 289
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A fim de viabilizar uma 
flexibilidade suficiente durante a vigência 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 
para fazer face a novas necessidades e 
desenvolvimentos, proceder a um balanço 
e adaptar, eventualmente, a interacção e a 
abordagem transversal entre as diferentes 
prioridades, deve ser criada a 
possibilidade, com base na revisão 
intercalar do Programa Horizonte 2020, 
de rever os montantes destinados aos 
objetivos e prioridades específicos e de 
transferir dotações entre os mesmos. Deve 
ser delegado na Comissão o poder de 
adotar esses atos, em conformidade com o 
disposto no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
designadamente a nível de peritos. A 
Comissão, quando preparar e redigir atos 
delegados, deve assegurar a transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

É importante a existência de uma certa flexibilidade orçamental interna a fim de poder dispor 
de espaço suficiente para fazer face a necessidades e a desenvolvimentos futuros, incluindo 
as denominadas acções transversais. O melhor procedimento para o efeito consiste em 
recorrer a um ato delegado para garantir o controlo democrático e acelerar o processo 
decisório.

Alteração 290
Marisa Matias
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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 carácter 
voluntário.

(22) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para suscitar o interesse 
pela profissão de investigador na União, 
promovendo e implementando todas as 
medidas necessárias para garantir aos 
trabalhadores científicos condições de 
trabalho dignas na União. Deve ser
prestada total 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.

Or. en

Alteração 291
Ioannis A. Tsoukalas

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 carácter voluntário.

(22) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para suscitar o interesse 
pela profissão de investigador na União e 
para promover o seu reconhecimento 
profissional e social à escala da 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 carácter voluntário, a fim de fazer 
face ao fenómeno contínuo de "fuga de 
cérebros", convertendo esta última num 
"afluxo de cérebros".
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Or. en

Alteração 292
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias com 
outras políticas da União e dos Estados-
Membros, em particular o domínio da 
educação, por forma a tornar atraentes e 
dotadas de talento, opções de carreira com 
prestígio e a atrair os melhores talentos de 
países terceiros. Para esse efeito, há que 
promover o ensino nos domínios da 
ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática (STEM), cumprindo acometer 
as desigualmdades de género no domínio 
da ciência e da inovação enquanto meio 
necessário para assegurar que a União 
seja capaz de ter acesso ao capital 
humano necessário para a consecução 
dos seus objetivos em matéria de 
investigação e inovação.

Or. en

Alteração 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve igualmente contribuir para 
motivar os investigadores europeus a 
permanecerem na Europa, atrair 
investigadores de todo o mundo para a 
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Europa e aumentar a atratividade da 
Europa para os melhores investigadores. 
Por conseguinte, o estabelecimento de um 
regime fiscal atrativo e coordenado para 
os investigadores deve ser considerado a 
nível da UE.

Or. fr

Justificação

A existência de regimes fiscais coordenados e atrativos pode contribuir para conter a "fuga 
de cérebros" da UE.

Alteração 294
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve garantir a igualdade de 
oportunidades para toda a excelência 
científica europeia e contribuir para a 
realização do Espaço Europeu de 
Investigação Comum, promovendo a 
confiança e uma mais ampla cooperação 
pan-europeia no domínio da investigação.

Or. en

Alteração 295
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A acessibilidade das ações de 
informação e comunicação relacionadas 
com o Programa-Quadro Horizonte 2020, 
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designadamente a comunicação relativa 
aos projetos apoiados e aos resultados, 
requer a disponibilização de formatos 
acessíveis a todos. Os formatos acessíveis 
incluem, de forma não exaustiva, 
carateres grandes, alfabeto Braille, textos 
de fácil compreensão, formatos áudio, 
vídeo e eletrónico.

Or. en

Justificação

As pessoas portadoras de deficiência devem ter igualdade de acesso às ações de 
comunicação e informação respeitantes ao Programa Horizonte 2020, incluindo a 
comunicação relativa aos projectos apoiados, e aos resultados relevantes, tanto mais que se 
trata de financiamentos públicos.

Alteração 296
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As actividades 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 projectos, a fim de melhorar 
a qualidade da investigação e estimular a 
inovação. As actividades 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 de investigação 
financiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar o acervo 
comunitário da UE no que toca à
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve prestar especial 
atenção à excelência científica e à 
qualificação profissional do pessoal 
adstrito aos domínios da ciência e da
investigação, de ambos os sexos, que 
esteja envolvido na investigação e
inovação. No intuito de assegurar a
utilização eficaz do financiamento da 
União, o principal elemento distintivo 
para o financiamento da investigação na 
UE deve ser a excelência dos projetos 
científicos e a qualificação profissional do 
pessoal afeto à investigação.
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Or. en

Alteração 297
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As actividades 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 projectos, a fim de melhorar 
a qualidade da investigação e estimular a 
inovação. As actividades 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 de investigação 
financiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar o acervo 
comunitário da UE no que toca à
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve prestar especial 
atenção à excelência científica e à 
qualificação profissional do pessoal 
adstrito aos domínios da ciência e da
investigação, de ambos os sexos, que 
esteja envolvido na investigação e
inovação. A fim de assegurar a utilização 
eficaz do financiamento da União, o 
principal elemento distintivo para o 
financiamento da investigação na UE 
deve ser a excelência dos projetos 
científicos e a qualificação profissional do 
pessoal afeto à investigação.

Or. en

Alteração 298
Patrizia Toia

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 

(23) As atividades desenvolvidas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 devem ter como objetivo a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres no 
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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.

domínio da investigação e da inovação, 
identificando e eliminando as principais 
causas do desequilíbrio entre géneros e
aproveitando todo o potencial dos 
investigadores de ambos os sexos em 
termos do seu elevado profissionalismo e 
competência, 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.

Or. it

Alteração 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As actividades 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 actividades 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 actividades desenvolvidas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 devem promover a 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. Além disso, o do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
assegurar que a dimensão do género seja 
integrada no conteúdo das atividades de 
investigação e de inovação em todas as 
fases do processo, a fim de melhorar a 
qualidade da investigação e estimular a 
inovação. As actividades devem também 
visar a aplicação dos princípios relativos à 
igualdade entre homens e mulheres, 
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conforme estabelecido nos artigos 2.º e 3.º 
do Tratado da União Europeia e no artigo 
8.º do TFUE.

Or. en

Alteração 300
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As actividades 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 projectos, a fim de melhorar 
a qualidade da investigação e estimular a 
inovação. As actividades 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, a fim de 
melhorar a qualidade da investigação e 
estimular a inovação. As actividades 
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

Justificação

A expressão "dimensão de género" é ambígua quando referente a conteúdos dos projectos, 
podendo, também ser associada a programas controversos e não partilhados de forma 
generalizada.

Alteração 301
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A investigação e a inovação 
assentam frequentemente na capacidade 
de os cientistas, as instituições de 
investigação, as empresas e os cidadãos 
poderem aceder, partilhar e utilizar 
livremente a informação científica. A fim 
de aumentar a circulação e a exploração 
do conhecimento, o acesso sustentável às 
publicações científicas, já abrangido no 
Sétimo Programa-Quadro, deve ser o 
princípio geral para as publicações 
científicas que recebem financiamento
público a título do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. Além disso, o Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve 
experimentar o livre acesso em linha aos 
dados científicos produzidos ou recolhidos 
por meio de investigações financiadas 
com verbas públicas, procurando que o 
livre acesso a tais dados se torne regra 
geral até 2020. Os custos de publicação 
podem, se for caso disso, ser cobertos pelo 
orçamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

A presente alteração assenta no relatório da Deputada Teresa Riera Madurell, alteração 10.

Alteração 302
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Toda a investigação e inovação 
assentam na capacidade de os cientistas, 
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as instituições de investigação, as 
empresas e os cidadãos poderem aceder, 
partilhar e utilizar livremente a 
informação científica. A fim de aumentar 
a circulação e a exploração de 
conhecimento, o acesso em linha livre e 
gratuito às publicações científicas, já 
abrangido no Sétimo Programa-Quadro, 
deve ser o princípio geral para as 
publicações científicas que recebem
financiamento público do Programa-
Quadro Horizonte 2020. Além disso, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
experimentar o livre acesso em linha aos 
dados científicos produzidos ou recolhidos 
por meio de investigações financiadas 
com verbas públicas, procurando que o 
livre acesso a tais dados se torne regra 
geral até 2020.

Or. en

Alteração 303
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A fim de aumentar a circulação e a 
exploração de conhecimento, o acesso em 
linha livre e gratuito às publicações 
científicas, já abrangido no Sétimo 
Programa-Quadro, deve ser o princípio 
geral para as publicações científicas que 
recebem financiamento público a título do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
Requerendo o livre acesso às publicações 
de investigação financiadas no quadro do 
Programa Horizonte 2020, garante-se 
uma maior divulgação do conhecimento e 
da inovação aos cidadãos (incluindo 
cientistas, inovadores, educadores, 
funcionários públicos, empresários) e às 
empresas, em particular às PME, bem 
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como um retorno mais rápido do dinheiro 
dos contribuintes da União investido na 
investigação.

Or. en

Alteração 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 incentivará e apoiará atividades 
destinadas a tirar partido da liderança da 
Europa na corrida ao desenvolvimento de 
novos processos e tecnologias que 
promovam o desenvolvimento sustentável, 
em sentido lato, e o combate às alterações 
climáticas. Essa abordagem horizontal, 
plenamente integrada em todas as 
prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, contribuirá para que a 
União prospere na via de um mundo 
hipocarbónico, com uma reduzida 
utilização de recursos, construindo 
simultaneamente uma economia eficiente 
na utilização dos recursos, sustentável e 
competitiva.

Or. en

Alteração 305
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Cada participante que tenha 
beneficado de financiamento da União 
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deve envidar os melhores esforços para 
explorar os resultados de que é 
proprietário em investigação subsequente 
ou comercialmente, proceder de modo a 
que esses resultaods sejam explorados por 
outra entidade jurídica para esses fins, em 
especial, mediante a transferência de 
licenciamento dos resultados em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 41.º do Regulamento (UE) n.º 
xxxx/2012 [Regras de Participação]

Or. en

Alteração 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Toda a investigação e inovação 
assentam na capacidade de os cientistas, 
as instituições de investigação, as 
empresas e os cidadãos poderem aceder, 
partilhar e utilizar livremente a 
informação científica. Todavia, cumpre 
respeitar os direitos de propriedade 
intelectual.

Or. en

Alteração 307
Patrizia Toia

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 

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
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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.

princípios éticos. Devem ser tidos em conta 
os pareceres do Grupo Europeu de Ética 
para as Ciências e as Novas Tecnologias. A 
União deve igualmente respeitar a 
diversidade cultural e as opções éticas dos 
Estados-Membros, que devem ser tidas em 
conta na distribuição do financiamento.
As atividades de investigação devem ser 
realizadas em conformidade com o artigo 
13.° do TFUE e respeitar a obrigação de 
substituir, reduzir e melhorar a utilização 
de animais para fins científicos. Todas as 
atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

Or. it

Justificação

A referência ao artigo 13 º do TFUE é mais apropriada no contexto do requisito de 
substituição, redução e melhoria da utilização; ademais, esta formulação está mais na linha 
do artigo 19.º, n.º 10, da proposta de regulamento que estabelece as regras de participação e 
de difusão relativas ao Programa-Quadro Horizonte 2020. Não há qualquer razão para 
limitar este requisito aos princípios "fundamentais". 

Alteração 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

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 

(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 
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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.

fundamentados e regularmente 
atualizados do Grupo Europeu de Ética 
para as Ciências e as Novas Tecnologias 
(GEE), o que implica a existência prévia 
de um método de seleção transparente, 
assente na independência e competência 
científica dos membros do GEE. As 
atividades de investigação devem também 
ter em conta o artigo 13.° do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia 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 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. fr

Justificação

A independência em termos de conhecimentos científicos deve ser procurada tanto em órgãos 
consultivos como em órgãos decisórios.

Alteração 309
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
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substituição da utilização de animais.
Todas as actividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de protecção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

substituição da utilização de animais. As 
atividades de investigação financiadas 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020 
devem respeitar as disposições e práticas 
legislativas dos Estados-Membros. Todas 
as actividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de protecção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

Or. en

Justificação

Os Programas-Quadro devem respeitar o direito constitucional nacional dos Estados-
Membros aquando do estabelecimento de financiamentos para a investigação. A UE não 
pode financiar investigação que não seja autorizada nos Estados-Membros.

Alteração 310
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
substituição da utilização de animais.
Todas as actividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de protecção 
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 e os direitos 
humanos fundamentais. Devem ser tidos 
em conta os pareceres do Grupo Europeu 
de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias, bem como o parecer da 
Agência dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e da Autoridade 
Europeia para a Protecção de Dados. As 
actividades de investigação devem também 
ter em conta o artigo 13.° do TFUE e 
reduzir a utilização de animais na 
investigação e experimentação, com o 
objectivo último de substituição da 
utilização de animais. Todas as actividades 
devem ser realizadas assegurando um 
elevado nível de protecção da saúde 
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humana conforme estabelecido no artigo 
168.º do TFUE.

Or. en

Alteração 311
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
substituição da utilização de animais.
Todas as actividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de protecção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
substituição da utilização de animais. As 
atividades de investigação devem também 
respeitar as disposições e práticas 
jurídicas ou administrativas dos Estados-
Membros. Todas as actividades devem ser 
realizadas assegurando um elevado nível 
de protecção da saúde humana conforme 
estabelecido no artigo 168.º do TFUE.

Or. en

Alteração 312
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As atividades de investigação e (24) As atividades de investigação e 
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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.

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, 
através do desenvolvimento estratégico e 
da integração e aplicação de métodos e 
tecnologias inovadoras sem recurso a 
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. sl

Alteração 313
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
substituição da utilização de animais.
Todas as actividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de protecção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
substituição da utilização de animais. As 
atividades de investigação devem também 
respeitar as disposições e práticas 
jurídicas ou administrativas dos Estados-
Membros. Todas as actividades devem ser 
realizadas assegurando um elevado nível 
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de protecção da saúde humana conforme 
estabelecido no artigo 168.º do TFUE.

Or. en

Alteração 314
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
substituição da utilização de animais.
Todas as actividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de protecção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

(24) As actividades 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 actividades de 
investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objectivo último de 
substituição da utilização de animais. As 
atividades de investigação financiadas 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020 
devem respeitar os costumes e as 
disposições constitucionais e legislativas 
dos Estados-Membros. Todas as 
actividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de protecção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

Or. en

Alteração 315
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(24-A) Não existe qualquer fundamento 
jurídico para utilizar o orçamento da 
União para fins de investigação, 
desenvolvimento e aquisição de 
equipamento militar e para facultar à 
Agência Europeia de Defesa (EDA) e aos 
ministérios e agências nacionais de defesa 
o acesso direto ao orçamento da União. A 
investigação no âmbito da defesa deve, 
por conseguinte, ser expressamente 
excluída do Programa-Quadro Horizonte 
2020, não devendo ser estabelecida 
qualquer cooperação estruturada entre o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e a 
EDA. Pelas mesmas razões, deve ser 
também excluída do Programa Horizonte 
2020 a investigação sobre tecnologias de 
dupla utilização.

Or. en

Alteração 316
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-B) Todos os convites à apresentação 
de propostas no domínio da investigação 
em matéria de segurança devem ser 
sujeitos previamente a uma avaliação ex 
ante do impacto ético e societal, que tenha 
plenamente em conta os potenciais 
impactos societais da agenda subjacente 
em matéria de I&D. Todas as questões 
éticas importantes e/ou impactos societais 
assinalados nessas avaliações de impacto 
devem ser integralmente incorporados no 
convite à apresentação de propostas, quer 
como parte integrante da agenda de I&D, 
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quer através dos recursos destinados à 
investigação e à análise que respondam a 
preocupações específicas. Além disso, 
todos os projectos devem ser sujeitos, 
antes e durante a sua implementação, a 
uma análise ética.

Or. en

Alteração 317
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-C) Importa encontrar o ponto de 
equilíbrio entre a investigação nas 
ciências naturais e na tecnologia e 
noutras ciências, em particular nas 
ciências políticas, sociais e humanas. O 
programa no domínio da segurança deve 
incidir na natureza e transformação de 
conflitos e na cooperação, no papel do  
Estado, na organização internacional, nos 
atores não estatais e nos atores da 
sociedade civil, mas também na prevenção 
de conflitos, na reforma dos sectores da 
construção da paz e da segurança civil.

Or. en

Alteração 318
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 

(25) Deve ser prestada especial atenção às 
diferenças consideráveis entre as 
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estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objectivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer 
projectos que impliquem a utilização de 
células estaminais embrionárias humanas 
que não obtenham as necessárias 
aprovações dos Estados-Membros. Não 
será financiada qualquer actividade que 
seja proibida em todos os Estados-
Membros. Não será financiada num 
Estado-Membro qualquer actividade que 
seja nele proibida.

legislações nacionais dos vários Estados-
Membros no que diz respeito à 
investigação que utiliza embriões 
humanos e células estaminais 
embrionárias humanas. A política de 
investigação da União não deve conduzir 
à harmonização das legislações nacionais 
dos Estados-Membros. A Comissão não 
deve descurar a sua declaração, relativa 
ao 7.º Programa-Quadro de Investigação, 
de manter a prática atual e de não 
apresentar ao comité de regulamentação 
propostas de projetos que incluam 
atividades de investigação que destruam 
embriões humanos, nomeadamente para a 
aquisição de células estaminais1. Esse 
compromisso deve ser introduzido no 
presente regulamento para garantir a sua 
continuidade jurídica.
__________________
1Ponto 12 das Declarações da Comissão 
relativas ao artigo 6.º, anexadas à Decisão 
1982/2006/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativa ao Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia de atividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração, JO L 412 de 
30.12.2006, p.1.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa conferir força jurídica ao compromisso da Comissão Europeia em 
matéria de investigação de células estaminais.

Alteração 319
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objectivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer 
projectos que impliquem a utilização de 
células estaminais embrionárias humanas 
que não obtenham as necessárias 
aprovações dos Estados-Membros. Não 
será financiada qualquer actividade que 
seja proibida em todos os Estados-
Membros. Não será financiada num 
Estado-Membro qualquer actividade que 
seja nele proibida.

(25) Existem diferenças consideráveis 
entre as legislações nacionais em matéria 
de investigação que utiliza embriões 
humanos e células estaminais 
embrionárias humanas. A política da 
União não deve procurar harmonizar as 
legislações nacionais. No contexto do 
Sétimo Programa-Quadro, a Comissão
declarou que "[manteria] a prática atual 
e não [apresentaria] ao comité de 
regulamentação propostas de projetos que 
incluam atividades de investigação que 
destruam embriões humanos, 
nomeadamente para a aquisição de 
células estaminais"1. Este compromisso 
deve ser incluído no presente regulamento 
a fim de garantir a segurança jurídica.

__________________
1 Ponto 12 da declaração da Comissão ad 
artigo 6.º, anexada à Decisão n.º 
1982/2006/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativa ao Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia de atividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração (2007 a 2013) 
(JO L 412, de 30.12.2006, p. 1).

Or. en

Alteração 320
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 

(25) Deve ser prestada especial atenção às 
diferenças consideráveis entre as 
legislações nacionais dos vários Estados-
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eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objectivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer 
projectos que impliquem a utilização de 
células estaminais embrionárias humanas 
que não obtenham as necessárias 
aprovações dos Estados-Membros. Não 
será financiada qualquer actividade que 
seja proibida em todos os Estados-
Membros. Não será financiada num 
Estado-Membro qualquer actividade que 
seja nele proibida.

Membros no que diz respeito à 
investigação que utiliza embriões 
humanos e células estaminais 
embrionárias humanas. A política de 
investigação da União não deve conduzir 
à harmonização das legislações nacionais 
dos Estados-Membros. A Comissão não 
deve descurar a sua declaração, relativa 
ao 7.º Programa-Quadro de Investigação, 
de manter a prática atual e não 
apresentar ao comité de regulamentação 
propostas de projetos que incluam 
atividades de investigação que destruam 
embriões humanos, nomeadamente para a 
aquisição de células estaminais1. Esse 
compromisso deve ser introduzido no 
presente regulamento para garantir a sua 
continuidade jurídica.
__________________
1 Ponto 12 da declaração da Comissão 
relativa ao artigo 6.º, anexada à Decisão 
1982/2006/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativa ao Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia de atividades em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração, JO L 412, de 
30.12.2006, p.1.

Or. en

Alteração 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas.
Todavia, reconhece-se que a investigação 
de células estaminais tem o potencial de 
conduzir ao desenvolvimento de 
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objectivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projectos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 
qualquer actividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
actividade que seja nele proibida.

tratamentos e terapias para os doentes 
afetados por toda uma série de doenças e 
enfermidades, incluindo doenças 
neurodegenerativas incuráveis, como a 
doença de Parkinson, as neuropatias 
motoras e a esclerose múltipla, bem como 
a diabetes de tipo 1, as doenças 
cardiovasculares, as lesões hepáticas e da 
espinal medula e a cegueira. A 
prevalência de muitas destas doenças 
aumentará com o envelhecimento da 
população. No intuito de permitir uma 
melhor compreensão do enorme potencial 
das células estaminais, os cientistas 
devem poder prosseguir a investigação em 
células estaminais, em todas as suas 
vertentes, se aquela for autorizada no 
Estado-Membro em causa. A eventual 
utilização de células estaminais, quer de 
embriões quer de adultos, fica, todavia, ao 
critério dos cientistas em função dos 
objectivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projectos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 
qualquer actividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
actividade que seja nele proibida.

Or. en

Alteração 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 

(25) A Comissão Europeia manifesta 
preocupação relativa à equidade da
utilização de células estaminais humanas, 
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eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 
qualquer atividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
atividade que seja nele proibida.

adultas, embrionárias ou provenientes do 
cordão umbilical. A eventual utilização de 
células estaminais embrionárias fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos terapêuticos que pretendem 
atingir e está sujeita a um exame ético 
rigoroso. Os projetos que impliquem a 
utilização de células estaminais 
embrionárias humanas podem ser 
financiados logo que obtenham as 
necessárias aprovações dos 
Estados-Membros em causa. Não será 
financiada qualquer atividade que seja 
proibida em todos os Estados-Membros. 
Não será financiada num Estado-Membro 
qualquer atividade que seja nele proibida.
Porém, a investigação médica sobre 
qualquer tipo de célula estaminal é 
financiada nos Estados-Membros onde 
essa atividade seja autorizada. É 
importante adotar uma abordagem 
objetiva e tolerante da questão sensível 
dos embriões supranumerários:

Or. fr

Justificação

É importante adotar uma abordagem objetiva, tolerante e imparcial da questão sensível da 
investigação sobre os vários tipos de células estaminais, especialmente as dos embriões 
supranumerários.

Alteração 323
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 

(25) As células estaminais demonstraram 
a sua eficácia terapêutica em diversos 
domínios, em especial o da medicina 
regenerativa. Por conseguinte, a União 
deve continuar a encorajar a investigação 
neste domínio. A Comissão Europeia 
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objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 
qualquer atividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
atividade que seja nele proibida.

reconhece, contudo, que a investigação 
sobre células estaminais embrionárias 
humanas suscita questões éticas, razão 
pela qual não solicita explicitamente a 
sua utilização. A eventual utilização de 
células estaminais adultas, mais 
concretamente células do cordão 
umbilical e células estaminais 
pluripotentes induzidas, fica ao critério 
dos cientistas em função dos objetivos que 
pretendem atingir e está sujeita a um 
exame ético rigoroso. Não devem ser 
financiados quaisquer projetos que 
impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. Não 
será financiada qualquer atividade que seja 
proibida em todos os Estados-Membros. 
Não será financiada num Estado-Membro 
qualquer atividade que seja nele proibida.

Or. it

Alteração 324
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objectivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 
qualquer actividade que seja proibida em 

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos varia 
consoante os Estados-Membros. Por 
conseguinte, não devem ser financiados a 
título do orçamento da União Europeia
quaisquer projetos que impliquem a 
utilização de células estaminais 
embrionárias humanas.
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todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
atividade que seja nele proibida.

Or. en

Alteração 325
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objectivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projectos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações dos 
Estados-Membros. Não será financiada 
qualquer actividade que seja proibida em 
todos os Estados-Membros. Não será 
financiada num Estado-Membro qualquer 
actividade que seja nele proibida.

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objectivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que não 
obtenham as necessárias aprovações ao 
abrigo da legislação do Estado-Membro 
em causa. Não será financiada qualquer 
actividade que seja proibida em todos os 
Estados-Membros. Não será financiada 
num Estado-Membro qualquer actividade 
que seja nele proibida.

Or. en

Alteração 326
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita (25) A eventual utilização de células 
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explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A 
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que 
não obtenham as necessárias aprovações 
dos Estados-Membros. Não será 
financiada qualquer atividade que seja 
proibida em todos os Estados-Membros. 
Não será financiada num Estado-Membro 
qualquer atividade que seja nele proibida.

estaminais embrionárias adultas fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso 
organizado pela Comissão Europeia. Não 
será financiada qualquer atividade que seja 
proibida em todos os Estados-Membros. 
Não será financiada num Estado-Membro 
qualquer atividade que seja nele proibida.

.

Or. it

Justificação

O princípio da subsidiariedade deve ser respeitado num setor que apresenta uma tal 
diversidade de opções éticas e soluções jurídicas entre os Estados-Membros. A exclusão de 
financiamento para os projetos de investigação acima referidos também é necessária à luz do 
princípio de coerência do direito da UE, na sequência do acórdão proferido pelo Tribunal 
Europeu de Justiça no processo Brüstle. A referência à Comissão Europeia reproduz melhor
o n.º 6 da sua Declaração de 30 de dezembro de 2006.

Alteração 327
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O Tribunal de Justiça da União 
Europeia decidiu, no processo C-34/1011, 
que o direito da União proíbe que as 
células estaminais embrionárias humanas 
sejam patenteadas. Esse acórdão não 
afeta a legislação nacional aplicável a 
esse tipo de investigação ou 
financiamento a título dos orçamentos dos 
Estados-Membros. No entanto, o acórdão 
tem incidências no direito da União. O 
presente regulamento poderia ser 
contestado no Tribunal de Justiça 
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Europeu se não excluísse o financiamento 
da investigação que utiliza células 
estaminais embrionárias humanas. Esse 
tipo de investigação deve, pois, ser 
excluído do financiamento da UE, 
deixando este domínio para os 
orçamentos nacionais em matéria de 
investigação.
__________________
1Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande 
Secção), de 18 de outubro de 2011, no 
processo C-34/10, Oliver Brüstle v 
Greenpeace eV, ainda não publicado.

Or. en

Alteração 328
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O acórdão do Tribunal de Justiça 
da União Europeia no processo C-34/101

determinou que o direito da UE proíbe a 
concessão de patentes às células 
estaminais embrionárias humanas. Em 
conformidade com esse acórdão, a 
investigação com base em células 
estaminais embrionárias deve ser excluída 
do financiamento da UE.
__________________
1Processo C-34/10, Acórdão do Tribunal 
de Justiça (Grande Secção) de 18 de 
outubro de 2011, Oliver Brüstle contra 
Greenpeace eV.

Or. en
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Alteração 329
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) No acórdão proferido no processo 
C-34/101, o Tribunal de Justiça da União 
Europeia determinou que o direito da UE 
proíbe a concessão de patentes às células 
estaminais embrionárias humanas. Em 
conformidade com esse acórdão, a 
investigação com base em células 
estaminais embrionárias deve ser excluída 
do financiamento da UE.
__________________
1 Processo C-34/10, Acórdão do Tribunal 
de Justiça (Grande Secção) de 18 de 
outubro de 2011, Oliver Brüstle contra  
Greenpeace.

Or. en

Alteração 330
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A União deve incentivar os 
cientistas cuja investigação é financiada 
pelo orçamento da UE a patentearem os 
seus inventos na União. Como as células 
estaminais embrionárias humanas não 
são patenteáveis, este tipo de investigação 
deve ser excluído do financiamento da 
União e ser exclusivamente financiado 
pelos orçamentos nacionais.

Or. en
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Alteração 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) No âmbito do presente programa-
quadro, a Comissão Europeia deve 
conferir mais atenção à investigação no 
domínio das células extraídas do sangue 
do cordão umbilical (capacidade de 
diferenciação, de proliferação e de 
utilização autóloga ou alogénica, 
ausência de reação imunológica por parte 
do recetor), já utilizadas com êxito no 
tratamento de determinadas doenças.

Or. fr

Justificação

A investigação sobre células extraídas do sangue do cordão umbilical deve ser uma terceira 
via de investigação explicitamente encorajada no Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 332
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) No âmbito do sétimo Programa-
Quadro, cada projecto que proponha a 
utilização de células estaminais 
embrionárias humanas deve ser aprovado 
mediante avaliação científica na qual seja 
aferida, por cientistas independentes, a 
necessidade de utilizar essas células 
estaminais para alcançar os objectivos 
científicos. Tal deveria ter continuidade 
no quadro do Programa Horizonte 2020.
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Or. en

Alteração 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) A recente descoberta de células 
estaminais pluripotentes induzidas (IPS) 
abriu uma nova via de investigação para 
além das existentes há vários anos sobre 
as células estaminais adultas e as células 
estaminais embrionárias, criando novas 
esperanças para os pacientes que 
aguardam tratamento. Importa, por isso, 
que a União tome medidas tendo presente 
o seguinte:
- o interesse da comunidade científica em 
todos os tipos de investigação;
- a necessidade de encontrar um 
equilíbrio entre estes diferentes tipos de 
investigação sobre as células estaminais, 
sem privilegiar um em detrimento dos 
outros;
- a importância de considerar as questões 
éticas levantadas por cada categoria de 
células estaminais sem discriminação.

Or. fr

Alteração 334
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) A política de investigação da UE e 
o seu financiamento devem assegurar que 
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os cientistas cujas investigações são 
financiadas com o dinheiro dos 
contribuintes da UE patenteiem as 
respetivas invenções na União. Uma vez 
que as células estaminais embrionárias 
humanas não são patenteáveis (Ver 
processo C-34/10 do TJUE), este tipo de 
investigação deve ser excluído do 
financiamento da UE para assegurar uma 
aplicação responsável do dinheiro dos 
contribuintes. Não obstante, um Estado-
Membro pode decidir financiar esta 
investigação recorrendo exclusivamente 
ao respetivo orçamento nacional e em 
conformidade com a respetiva legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 335
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A União deve incentivar os cientistas cuja 
investigação é financiada pelo orçamento 
da UE a patentearem os seus inventos na 
União. Como as células estaminais 
embrionárias humanas não são 
patenteáveis, este tipo de investigação 
deve ser excluído do financiamento da 
União e ser exclusivamente financiado 
pelos orçamentos nacionais.

Or. en

Alteração 336
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Considerando 25-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(25-B) A política de investigação da 
União e o seu financiamento devem 
assegurar que os cientistas cuja 
investigação é financiada com o dinheiro 
dos contribuintes da UE patenteiem as 
respetivas invenções na União. Uma vez 
que as células estaminais embrionárias 
humanas não são patenteáveis (Ver 
processo C-34/10 do TJUE), este tipo de 
investigação deve ser excluído do 
financiamento da UE para assegurar uma 
aplicação responsável do dinheiro dos 
contribuintes. Não obstante, um Estado-
Membro pode decidir financiar esta 
investigação recorrendo exclusivamente 
ao respetivo orçamento nacional e em 
conformidade com a respetiva legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 25-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-C) A investigação no domínio das 
fontes alternativas não embrionárias de 
células estaminais que se tenham revelado 
mais promissoras e menos controversas 
devem ser fortemente apoiadas. Um tal 
incentivo reforçará também a 
competitividade da União neste domínio.

Or. en

Justificação

Do ponto de vista científico, as células estaminais embrionárias humanas têm-se revelado 
bastante decepcionantes, representando, atualmente, uma promessa regressiva em termos 
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clínicos. Pelo contrário, os progressos científicos no domínio da investigação com células 
estaminais alternativas (adultas, derivadas do cordão umbilical e pluripotentes induzidas), 
que não são objeto de controvérsia, apresentam melhores perspetivas de aplicação clínica 
ou, mesmo, resultados clínicos já divulgados.

Alteração 338
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente. 
Uma articulação adequada com os fundos 
da política de coesão contribuirá, através 
de uma ação coordenada, para reduzir o 
fosso de investigação e inovação na União 
Europeia, através da tomada em 
consideração de características 
específicas das regiões referidas nos 
artigos 174.º, 349.º e 355.º, n.º 1 do TFUE.

Or. pt

Justificação

É necessária uma articulação entre os fundos da política regional e de coesão e o 
financiamento do Programa Horizonte 2020, a qual não pode esquecer a especificidades das 
regiões mencionadas nos artigos 174.º, 349.º e 355.º, n.º 1 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.
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Alteração 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.
Não obstante, afigura-se essencial 
proceder a uma clara distinção quanto ao 
modo como o financiamento é atribuído:
o financiamento das ações de I&I ao 
abrigo do Programa Horizonte 2020 deve 
ser sistematicamente atribuído com base 
nos critérios de excelência na 
investigação e no potencial de consecução 
de resultados concretos na inovação.

Or. en

Alteração 340
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
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como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente. O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
igualmente assentar no sucesso das 
iniciativas existentes, como seja o 
Programa "Regiões do Conhecimento" e 
o "Instrumento de investigação em 
colaboração".

Or. de

Alteração 341
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas e 
iniciativas emblemáticas com outros 
programas da União em áreas como a 
educação, o espaço, o ambiente, a energia, 
a agricultura e as pescas, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação, bem 
como para fomentar as potencialidades 
que permitem ascender a «uma escada de 
excelência», no contexto de estratégias 
nacionais e regionais de especialização 
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inteligente.

Or. en

Alteração 342
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna, a cultura e meios de comunicação 
e os fundos da política de coesão e da 
política de desenvolvimento rural, que 
podem especificamente contribuir para 
reforçar as capacidades nacionais e 
regionais de investigação e inovação no 
contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve desenvolver sinergias estreitas 
com outros programas da União em áreas 
como a educação, o espaço, o ambiente, a 
competitividade e as PME, a segurança 
interna e externa, a cultura e meios de 
comunicação e os fundos da política de 
coesão e da política de desenvolvimento 
rural, que podem especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades 
nacionais e regionais de investigação e 
inovação no contexto de estratégias 
nacionais e regionais de especialização 
inteligente.

Or. en

Justificação

Não existe nenhuma dimensão de segurança meramente interna, uma vez que muitas das 
atuais ameaças são de natureza global (por exemplo, a cibercriminalidade e o terrorismo).
Assim sendo, a União organizou-se de molde a que o dirigente do SEAE seja vice-presidente 
da Comissão. O Programa Horizonte deve igualmente respeitar esta necessidade.

Alteração 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(26-A) Para que os objetivos da estratégia 
Europa 2020 sejam integralmente 
alcançados, é importante que a política de 
coesão da União contribua para o reforço 
da base de competências e da capacidade 
de inovação a nível local, assim como 
para o desenvolvimento de ferramentas e 
de uma cooperação que favoreça a 
cooperação entre as regiões dentro do UE. 
Essas ferramentas e essa cooperação são 
essenciais para a implementação e o bom 
êxito do programa de excelência 
Horizonte 2020 a nível local, regional e 
europeu. Além disso, os programas 
operacionais e as estratégias de 
investigação, de inovação e de 
especialização inteligente devem visar 
uma maior ligação entre o Programa-
Quadro Horizonte 2020 e os fundos 
estruturais.

Or. fr

Alteração 344
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A fim de assegurar uma maior e 
melhor ligação entre investigação e 
inovação, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve apoiar a transferência de 
conhecimento e tecnologia, dedicando 
uma especial atenção à relação entre a 
investigação que é desenvolvida no âmbito 
público e o tecido produtivo da União, no 
conjunto das suas regiões.

Or. en
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Alteração 345
Ioan Enciu.

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve visar a difusão e o fomento da 
investigação de excelência em todas as 
regiões da Europa como requisito 
indispensável para um crescimento 
equilibrado do ponto de vista geográfico e 
uma estratégia de inovação da União, 
bem como a promoção da mobilidade dos 
investigadores enquanto meio de prevenir 
formas de "fuga de cérebros" entre os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A fim de tirar partido das sinergias 
entre as políticas, é necessário introduzir 
instrumentos de acesso à "escada de 
excelência", quer no Programa-Quadro 
Horizonte 2020, quer na política de 
coesão.

Or. en
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Alteração 347
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) As autoridades locais e regionais 
europeias desempenham um papel 
importante na implementação do Espaço 
Europeu da Investigação e na garantia de 
uma coordenação eficaz dos instrumentos 
financeiros da União, em particular na 
promoção de ligações entre o Programa-
Quadro Horizonte 2020 e os Fundos 
Estruturais, no âmbito das estratégias de 
inovação regionais baseadas na 
especialização inteligente. As regiões 
também têm um papel fulcral na difusão e 
implementação dos resultados do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e na 
oferta de instrumentos complementares de 
financiamento.

Or. en

Alteração 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As PME constituem uma fonte 
significativa de inovação e de crescimento 
na Europa. Por conseguinte, é necessária 
uma forte participação das PME no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Tal deve contribuir para a realização 
dos objectivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act).

(27) As PME constituem uma fonte 
significativa de inovação e de crescimento 
na Europa. Por conseguinte, é necessária 
uma forte participação das PME no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Tal deve contribuir para a realização 
dos objectivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act).
Constituindo mais de 95% de todas as 
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empresas na União, observam-se, todavia, 
grandes diferenças entre as PME, pelo 
que se revela necessária uma abordagem 
diferenciada para os diferentes tipos de 
PME. Por conseguinte, o Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve prever um 
conjunto de instrumentos diferenciados 
para apoiar as actividades de investigação 
e de inovação, bem como as capacidades 
das PME, como sejam o financiamento 
direto, uma melhor participação nos 
projetos de colaboração, um acesso mais 
fácil ao financiamento, o reforço de 
competências e formação, a mobilidade de 
recursos humanos e o programa comum 
Eurostars. O Programa Horizonte 2020 
deve, além disso, apoiar as pequenas 
empresas de média capitalização 
(empresas dirigidas por empresários com 
um máximo de 1.000 empregados), muitas 
das quais possuem um elevado potencial 
de crescimento.

Or. en

Justificação

A definição de PME é muito lata. Diferentes tipos de PME requerem abordagens 
diferenciadas. O Programa Horizonte 2020 deve prever um conjunto de instrumentos 
diferenciados que possam ser utilizados e orientados para vários subgrupos de PME, 
dependendo da respetiva dimensão, fase de crescimento, setor de atividade e intensidade de 
I&I.

Alteração 349
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As PME constituem uma fonte 
significativa de inovação e de crescimento 
na Europa. Por conseguinte, é necessária 
uma forte participação das PME no 

(27) As PME constituem uma fonte 
significativa de inovação e de crescimento 
na Europa. Por conseguinte, é necessária 
uma forte participação das PME no 
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Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Tal deve contribuir para a 
realização dos objectivos da Lei das 
Pequenas Empresas (Small Business Act).

Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Para esse efeito, há que criar uma 
"caixa de ferramentas"que apoie a 
investigação e a inovação ao longo das 
diferentes etapas do ciclo de inovação e 
que tenha em conta os diferentes tipos e 
dimensões das PME. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve afetar, pelo menos, 
20% do seu orçamento às PME ao longo 
do seu período de aplicação. Em 
particular, pelo menos 10% do orçamento 
do Programa Horizonte 2020 serão 
canalizados através do instrumento 
consagrado às PME, que deve ser gerido e 
implementado pou uma estrutura 
administrativa única específica.

Or. en

Alteração 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As PME constituem uma fonte 
significativa de inovação e de crescimento 
na Europa. Por conseguinte, é necessária 
uma forte participação das PME no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Tal deve contribuir para a realização 
dos objetivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act).

(27) As PME constituem uma fonte 
essencial de inovação, de crescimento e de 
criação de emprego na Europa. Por 
conseguinte, é necessária uma forte 
participação das PME no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Tal deve contribuir para a realização 
dos objetivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act).

Or. fr
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Alteração 351
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As PME constituem uma fonte 
significativa de inovação e de crescimento 
na Europa. Por conseguinte, é necessária 
uma forte participação das PME no
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
conforme definido na Recomendação 
2003/361/CE da Comissão de 6 de maio de 
2003. Tal deve contribuir para a realização 
dos objetivos da Lei das Pequenas 
Empresas (Small Business Act)16.

(27) As PME constituem uma fonte 
essencial de inovação e de crescimento na 
Europa. Por conseguinte, é necessária uma 
forte participação das PME no Programa-
Quadro Horizonte 2020, conforme definido 
na Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão de 6 de maio de 2003. Tal deve 
contribuir para a realização dos objetivos 
da Lei das Pequenas Empresas (Small 
Business Act).

Or. fr

Alteração 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) As universidades desempenham 
um papel fundamental na base científica 
e tecnológica da União enquanto 
instituições básicas de excelência, tanto 
no domínio da formação como no da 
investigação.
Os organismos de investigação e 
tecnologia reúnem diferentes atores ao 
longo de toda a cadeia de inovação, da 
investigação fundamental à investigação 
tecnológica, do desenvolvimento do 
produto e do processo à prototipagem e à 
demonstração, até à aplicação em larga 
escala nos setores público e privado.
A indústria e as PME são essenciais para 
colocar no mercado os resultados da 
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investigação. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve exercer um efeito de 
alavanca nos investimentos do setor 
privado em IDI a fim de lograr o objetivo 
de elevar os investimentos públicos e 
privados em I&D a 3% do PIB.

Or. en

Alteração 353
Rolandas Paksas.

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) As universidades desempenham 
um papel fundamental na base científica
e tecnológica da União enquanto 
instituições básicas de excelência, tanto 
no domínio da formação como no da 
investigação. Os organismos de 
investigação e tecnologia ocupam 
posições-chave nos ecossistemas de 
inovação, reunindo diferentes atores ao 
longo de toda a cadeia de inovação, da 
investigação fundamental à investigação 
tecnológica, do desenvolvimento do 
produto e do processo à prototipagem e à 
demonstração, até à aplicação em larga 
escala nos setores público e privado. A 
indústria e as PME são essenciais para 
colocar no mercado os resultados da 
investigação. O Programa Horizonte 2020 
deveria exercer um efeito de alavanca nos 
investimentos do setor privado em IDI, a 
fim de elevar os investimentos 
combinados dos setores público e privado 
em matéria de I&D a 3% do PIB (devendo 
a contribuição do setor privado 
representar 2/3).

Or. en
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Alteração 354
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A fim de maximizar o impacto do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, deve 
ser prestada especial atenção às 
abordagens multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares 
como elementos necessários para um 
importante progresso científico. Os 
avanços científicos ocorrem 
frequentemente nas fronteiras ou pontos 
de intersecção das disciplinas e do 
conhecimento. Além disso, a 
complexidade dos problemas e dos 
desafios que a Europa enfrenta requer 
soluções que só podem ser conseguidas se 
as várias disciplinas e os diferentes 
agentes societais trabalharem em 
conjunto.

Or. en

Alteração 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A fim de maximizar o impacto do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, deve 
ser prestada especial atenção às 
abordagens multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares 
como elementos necessários para um 
importante progresso científico. Os 
avanços científicos ocorrem 
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frequentemente nas fronteiras ou pontos 
de intersecção das disciplinas e do 
conhecimento. Além disso, a 
complexidade dos problemas e dos 
desafios que a Europa enfrenta requer 
soluções que só podem ser conseguidas se 
as várias disciplinas e os diferentes 
agentes societais trabalharem em 
conjunto.

Or. en

Justificação

A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são cruciais para 
os avanços na ciência e na inovação. Muitas vezes, a complexidade dos problemas atuais não 
pode ser abordada somente por uma disciplina científica ou pelos investigadores.
Consequentemente, é necessário haver, com regularidade, objetivos comuns ou estruturas 
cognitivas comuns entre as disciplinas e os agentes societais para que seja possível encontrar 
e desenvolver as melhores soluções. Por esta razão, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve, não só prever, como também promover a multidisciplinaridade e a 
interdisciplinaridade.

Alteração 356
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) As universidades desempenham 
um papel fundamental na base científica 
e tecnológica da União enquanto 
instituições básicas de excelência, tanto 
no domínio da formação como no da 
investigação.

Or. en

Justificação

Em numerosos sistemas nacionais, os organismos de investigação desempenham um papel de 
primeiro plano na investigação de alto nível.
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Alteração 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) As universidades desempenham 
um papel fundamental na base científica 
e tecnológica da União enquanto
instituições básicas de excelência, tanto 
no domínio da formação como no da 
investigação.

Or. en

Alteração 358
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) As universidades desempenham 
um papel fundamental na base científica 
e tecnológica da União enquanto 
instituições básicas de excelência, tanto 
no domínio da formação como no da 
investigação, devido à função essencial 
que desempenham enquanto elo de 
ligação entre o Espaço Europeu do 
Ensino Superior e o Espaço Europeu da 
Investigação.

Or. en

Alteração 359
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Considerando 27-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(27-B) No intuito de maximizar o impacto 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
deve ser dada especial consideração à 
ciência fundamental e às abordagens 
multidisciplinares e interdisciplinares 
enquanto elementos necessários a um 
importante progresso científico. As 
descobertas científicas ocorrem, 
frequentemente, nas fronteiras ou 
intersecções entre disciplinas. Além disso, 
a complexidade dos problemas e dos 
desafios que a Europa enfrenta 
atualmente requer soluções que apenas 
podem ser encontradas se várias 
disciplinas trabalharem em conjunto.

Or. en

Alteração 360
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais que apoiam a 
investigação e a inovação.

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais que apoiam a 
investigação e a inovação; a coordenação 
e o controlo efetuados no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
deverão garantir a otimização dos 
recursos e a inexistência de duplicações 
desnecessárias de despesas, 
independentemente das fontes de 
financiamento que estejam envolvidas.

Or. es
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Justificação

O objetivo é recordar que qualquer sinergia é positiva, desde que haja uma excelente 
coordenação e um controlo adequado para evitar duplicações desnecessárias.

Alteração 361
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Com o objectivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais que apoiam a 
investigação e a inovação.

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de
parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais, bem como com 
programas internacionais mutuamente 
benéficos e acessíveis, que apoiam a 
investigação e a inovação.

Or. en

Justificação

Enquanto que o Programa-Quadro Horizonte 2020 estará aberto aos organismos de países 
terceiros, devemos assegurar-nos de que os programas de investigação de países terceiros 
estejam igualmente abertos aos organismos da UE na prática, e não apenas em teoria.

Alteração 362
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Com o objectivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
que podem também assumir a forma de 
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parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais que apoiam a 
investigação e a inovação.

parcerias público-públicas, com programas 
internacionais, nacionais e regionais que 
apoiam a investigação e a inovação.

Or. en

Alteração 363
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e fundos do sector 
privado no âmbito de parcerias público-
privadas em domínios essenciais em que as 
actividades de investigação e inovação 
possam contribuir para os objectivos mais 
vastos de competitividade da União e para 
enfrentar os desafios societais. As parcerias 
público-privadas sob a forma de iniciativas 
tecnológicas conjuntas criadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 a 2013) podem 
continuar a utilizar estruturas mais 
adaptadas aos fins em vista.

(29) Pode também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e fundos do sector 
privado no âmbito de parcerias público-
privadas em domínios essenciais em que as 
actividades de investigação e inovação 
possam contribuir para os objectivos mais 
vastos de competitividade da União, 
desbloqueando fundos privados, e para 
enfrentar os desafios societais. Estas 
parcerias devem assentar numa 
verdadeira parceria, incluindo em termos 
de compromissos e contribuições do setor 
privado, definir objetivos concretos e ser 
obrigadas a cumprir os objetivos fixados, 
ser conformes com o resto do Programa-
Quadro Horizonte 2020 em termos de 
regras de DPI, direito ao acesso, 
transparência e abertura para com 
participantes novos interessados e atores 
de menor dimensão, estimular a 
participação de toda a cadeia de valor, 
incentivar um maior investimento privado 
em I&D e ser consentâneas com a agenda 
estratégica da União em matéria de 
I&D&I. As parcerias público-privadas sob 
a forma de iniciativas tecnológicas 
conjuntas criadas ao abrigo da Decisão n.º 
1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, 
relativa ao Sétimo Programa-Quadro da 
Comunidade Europeia de actividades em 
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matéria de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração (2007 a 2013) 
podem continuar a utilizar estruturas mais 
adaptadas aos fins em vista e no respeito 
dos princípios supra mencionados.

Or. en

Justificação

Embora as PPP, incluindo as iniciativas tecnológicas, possam reforçar a competitividade da 
indústria da UE e desbloquear os fundos privados, deveriam, todavia, satisfazer 
determinadas condições mínimas relativas à resposta das parcerias privadas aos fundos 
públicos, à aplicabilidade das regras normais relativas aos DPI, aos direitos de acesso e à 
abertura da participação a novos interessados e a atores de menor dimensão, à 
transparência dos concursos, à sua complementaridade relativamente aos projetos 
transnacionais em regime de colaboração e á sua conformidade com a agenda estratégica da 
UE em matéria de I&D.

Alteração 364
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e fundos do sector 
privado no âmbito de parcerias público-
privadas em domínios essenciais em que as 
actividades de investigação e inovação 
possam contribuir para os objectivos mais 
vastos de competitividade da União e para 
enfrentar os desafios societais. As parcerias 
público-privadas sob a forma de iniciativas 
tecnológicas conjuntas criadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 a 2013) podem 

(29) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e fundos do sector 
privado no âmbito de parcerias público-
privadas em domínios essenciais em que as 
actividades de investigação e inovação 
possam contribuir para os objectivos mais 
vastos de competitividade da União e para 
enfrentar os desafios societais. As parcerias 
público-privadas existentes sob a forma de 
iniciativas tecnológicas conjuntas criadas 
ao abrigo da Decisão n.º 1982/2006/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2006, relativa ao Sétimo 
Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia de actividades em matéria de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração (2007 a 2013) podem 
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continuar a utilizar estruturas mais 
adaptadas aos fins em vista.

continuar a utilizar estruturas mais 
adaptadas aos fins em vista. Em particular, 
a sua governação e o seu funcionamento 
devem ser revistos a fim de garantir um 
funcionamento aberto, transparente, 
eficaz e eficiente e de propiciar a 
possibilidade de participação a um vasto 
leque de intervenientes ativos nos seus 
domínios específicos. Além disso, a 
Comissão deve avaliar a pertinência de 
incluir, nas iniciativas tecnológicas 
conjuntas e noutras parcerias público-
privadas, o aspeto da educação como 
elemento essencial do triângulo do 
conhecimento.

Or. en

Alteração 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e fundos do sector 
privado no âmbito de parcerias público-
privadas em domínios essenciais em que as 
actividades de investigação e inovação 
possam contribuir para os objectivos mais 
vastos de competitividade da União e para 
enfrentar os desafios societais. As parcerias 
público-privadas sob a forma de iniciativas 
tecnológicas conjuntas criadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 a 2013) podem 
continuar a utilizar estruturas mais 

(29) Deve também obter-se um maior 
impacto com a combinação do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e fundos do sector 
privado no âmbito de parcerias público-
privadas em domínios essenciais em que as 
actividades de investigação e inovação 
possam contribuir para os objectivos mais 
vastos de competitividade da União e para 
enfrentar os desafios societais. As parcerias 
público-privadas sob a forma de iniciativas 
tecnológicas conjuntas criadas ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro 
de 2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
actividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 a 2013) podem 
continuar a utilizar estruturas mais 
adaptadas aos fins em vista. A Comissão 
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adaptadas aos fins em vista. deve fornecer uma fonte única de 
financiamento salvo se existir um acordo 
claro entre a Comissão e os Estados-
Membros no sentido de fornecer um 
orçamento suficiente para o 
financiamento conjunto de uma iniciativa 
específica.

Or. en

Justificação

As parcerias público-privadas institucionalizadas comportam custos administrativos e 
requerem muito tempo de preparação. As novas parcerias público-privadas que respondam 
aos critérios definidos devem assentar no modelo de financiamento constituído por uma fonte 
única (a Comissão). Uma fonte única de financiamento no quadro do Programa Horizonte 
2020 (a Comissão) constitui a solução preferida no contexto da simplificação da 
implementação dos projetos e da garantia da igualdade de oportunidades de participação 
nos diferentes países participantes.

Alteração 366
Christian Ehler

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 
objectivos 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 Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

(30) (30) O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve promover a 
cooperação com países terceiros com base 
em interesses comuns, no benefício mútuo 
e na reciprocidade, se for caso disso. A 
cooperação internacional em matéria de 
ciência, tecnologia e inovação deve ser 
orientada de modo a contribuir para 
alcançar os objectivos 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 Objectivos de 
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Desenvolvimento do Milénio. A Comissão 
deve estabelecer uma estratégia, assente 
nas políticas e necessidades da União, a 
fim de melhor orientar e de dar prioridade 
à cooperação internacional no domínio da 
ciência, da tecnologia e da inovção, 
identificando os países terceiros e os 
setores tecnológicos nos quais importa 
concentrar os esforços.

Or. en

Alteração 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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. A 
cooperação internacional deve ter em 
conta as capacidades e o papel potencial 
das regiões ultraperiféricas e dos países e 
territórios ultramarinos nas regiões em 
que estão situadas.

Or. fr
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Justificação

As regiões ultraperiféricas e os países e territórios ultramarinos estão espalhados por todo o 
mundo, podendo pois servir de pontos de ligação para a União Europeia, em particular em 
matéria de cooperação internacional.

Alteração 368
Marita Ulvskog

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 
objectivos 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 Objectivos 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 
objectivos 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 Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio.
Assegurando que os financiamentos 
fornecidos a título do Programa 
Horizonte 2020 não contradizem os 
valores nucleares da União e no intuito de 
incentivar a coerência com a política 
externa e a política de desenvolvimento da 
União, convém fixar regras específicas 
aplicáveis aos países terceiros, 
relativamente aos quais existam suspeitas 
razoavelmente fundamentadas de 
violações dos direitos humanos e de 
participação em conflitos armados ou em 
confitos territoriais.
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Or. en

Alteração 369
Marisa Matias

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 
objectivos 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 Objectivos 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 
objectivos 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 Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio. Todavia, a 
cooperação com países terceiros no 
domínio da investigação com uma 
possível dupla utilização deve ser evitada 
com todos os países que não respeitem os 
direitos humanos, as resoluções das 
Nações Unidas e o direito internacional.

Or. en

Alteração 370
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 30
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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 
objectivos 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 Objectivos 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 
objectivos da Estratégia Europa 2020 no 
sentido de reforçar a competitividade, 
contribuir para enfrentar os desafios 
societais e apoiar as políticas externas e as 
redes de colaboração internacionais no 
domínio da investigação e do 
desenvolvimento da UE, incluindo a 
geração de sinergias com programas 
externos e contribuindo para o 
cumprimento de compromissos 
internacionais assumidos pela União, como 
a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

Or. en

Alteração 371
Judith A. Merkies

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 
objectivos 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, 

(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, 
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incluindo a geração de sinergias com 
programas externos e contribuindo para o 
cumprimento de compromissos 
internacionais assumidos pela União, como 
a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

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 das metas 
traçadas na Conferência RIO+20.

Or. en

Alteração 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Deve ser concebido de molde a 
encorajar a participação de equipas de 
investigação em diferentes projectos 
visando reforçar a qualidade da 
investigação e da inovação e aumentar a 
possibilidade de uma cooperação 
internacional.

Or. en

Alteração 373
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve ser concedido 
no respeito das regras em matéria de 
auxílios estatais a fim de assegurar a 

(31) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve ser concedido 
no respeito das regras em matéria de 
auxílios estatais a fim de assegurar a 
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eficácia das despesas públicas e prevenir 
distorções do mercado como a exclusão de 
financiamento privado, a criação de 
estruturas de mercado ineficazes ou a 
preservação de empresas ineficientes.

eficácia das despesas públicas e prevenir 
distorções do mercado como a exclusão de 
financiamento privado ou a criação de 
estruturas de mercado ineficazes.

Or. fr

Alteração 374
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A necessidade de uma nova 
abordagem em matéria de controlo e gestão 
dos riscos no que diz respeito ao 
financiamento da investigação da União foi 
reconhecida pelo Conselho Europeu de 4 
de fevereiro de 2011, que apelou para um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu, na sua Resolução de 
11 de novembro de 2010 sobre a 
simplificação da execução dos programas-
quadro de investigação, apelou a uma 
evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e 
declarou que a gestão do financiamento da 
investigação europeia deve assentar mais 
na confiança e na tolerância ao risco para 
com os participantes. O relatório de 
avaliação intercalar relativo ao Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação (2007-
2013) conclui que é necessária uma 
abordagem mais radical para a realização 
de um salto quântico em matéria de 
simplificação e que o equilíbrio entre risco 
e confiança tem de ser restabelecido.

(32) A necessidade de uma nova 
abordagem em matéria de controlo e gestão 
dos riscos no que diz respeito ao 
financiamento da investigação da União foi 
reconhecida pelo Conselho Europeu de 4 
de fevereiro de 2011, que apelou para um 
novo equilíbrio entre confiança e controlo 
e entre a assunção e prevenção de riscos. O 
Parlamento Europeu, na sua Resolução de 
11 de novembro de 2010 sobre a 
simplificação da execução dos programas-
quadro de investigação, apelou a uma 
evolução pragmática no sentido da 
simplificação administrativa e financeira e 
declarou que a gestão do financiamento da 
investigação europeia deve assentar mais 
na confiança e na tolerância ao risco para 
com os participantes. O relatório de 
avaliação intercalar relativo ao Sétimo 
Programa-Quadro de Investigação (2007-
2013) conclui que é necessária uma 
abordagem mais radical para a realização 
de um salto quântico em matéria de 
simplificação e que o equilíbrio entre risco 
e confiança tem de ser restabelecido. Esta 
simplificação administrativa e financeira 
deve ser concluída antes do início do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en
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Alteração 375
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 1 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020  Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) 
(seguidamente designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») e determina o 
quadro que rege o apoio da União a 
actividades de investigação e inovação e 
que promove uma melhor exploração do 
potencial industrial das políticas de 
inovação, investigação e desenvolvimento 
tecnológico.

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020  Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) 
(seguidamente designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») e determina o 
quadro que rege o apoio da União a 
actividades de investigação e inovação e 
que promove uma melhor exploração do 
potencial industrial das políticas de 
inovação, investigação e desenvolvimento 
tecnológico. O presente regulamento não 
deve financiar as despesas administrativas 
da Comissão para a execução deste 
programa, nem a construção ou o 
funcionamento de grandes projetos 
infraestruturais europeus, tais como 
Galileo, GMES ou ITER.

Or. en

Justificação

O 7.º Programa-Quadro foi, com frequência excessiva, objeto de uma utilização indevida 
para colmatar lacunas de financiamento dos grandes projetos europeus, como sejam  
Galileo, GMES ou ITER. Embora o PE apoie esses projetos e o seu financiamento, cumpre 
indicar claramente que o Programa Horizonte 2020 não financiará derrapagens dos custos, 
quer durante a execução dos projetos, quer durante o respetivo funcionamento.

Alteração 376
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020  Programa-Quadro de
Investigação e Inovação (2014-2020) 
(seguidamente designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») e determina o 
quadro que rege o apoio da União a 
actividades de investigação e inovação e 
que promove uma melhor exploração do 
potencial industrial das políticas de 
inovação, investigação e desenvolvimento 
tecnológico.

O presente regulamento estabelece o 
Horizonte 2020  Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) 
(seguidamente designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») e determina o 
quadro que rege o apoio da União a 
atividades de investigação e inovação e que 
promove uma melhor exploração do 
potencial societal, económico e industrial 
das políticas de inovação, investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

Or. en

Alteração 377
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Actividades de investigação e 
inovação», todo o espectro de actividades 
de investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação, 
incluindo a promoção da cooperação com 
países terceiros e organizações 
internacionais, a difusão e optimização dos 
resultados e o incentivo à formação e 
mobilidade dos investigadores da União;

(a) «Atividades de investigação e 
inovação», todo o espetro de atividades de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação, 
incluindo a promoção da cooperação com 
países terceiros e organizações 
internacionais, o livre acesso, a difusão e 
otimização dos resultados e o incentivo à 
formação e mobilidade dos investigadores 
da União;

Or. en

Alteração 378
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) «Parceria público-privada», uma 
parceria em que parceiros do sector 
privado, a União e, quando adequado, 
outros parceiros se comprometem a apoiar
conjuntamente o desenvolvimento e a 
execução de um programa ou actividades 
de investigação e inovação;

(d) «Parceria público-privada», uma 
parceria entre parceiros do setor privado e 
parceiros do setor público, nomeadamente 
universidades, organismos de 
investigação e outros organismos do setor 
público, apoiada conjuntamente pela
União e pelos seus parceiros, para apoiar 
o desenvolvimento e a execução de um 
programa ou atividades de investigação e 
inovação;

Or. en

Alteração 379
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Parceria público-pública», uma 
parceria em que organismos do setor 
público ou organismos com missão de 
serviço público a nível regional, nacional 
ou internacional se comprometem com a 
União a apoiar em conjunto o 
desenvolvimento e a execução de um 
programa ou atividades de investigação e 
inovação.

(e) «Parceria público-pública», uma 
parceria em que organismos do setor 
público ou organismos com missão de 
serviço público a nível local, regional, 
nacional ou internacional se comprometem 
com a União a apoiar em conjunto o 
desenvolvimento e a execução de um 
programa ou atividades de investigação e 
inovação.

Or. ro

Alteração 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) «Infraestruturas de investigação»,
as instalações, os recursos, sistemas e 
serviços organizacionais utilizados pelas 
comunidades de investigadores a fim de 
investigar e inovar nas respetivas áreas.
Quando adequado, podem ser utilizadas 
para outros fins que não a investigação, 
por exemplo para o ensino ou serviços 
públicos. Incluem nomeadamente:
importantes equipamentos científicos (ou 
conjuntos de instrumentos), recursos 
baseados no conhecimento, como 
coleções, arquivos ou dados científicos, 
infraestruturas eletrónicas, como sistemas 
de dados, de computação e de software, 
redes de comunicação e sistemas para 
promover a abertura e a confiança digital, 
bem como quaisquer outras 
infraestruturas de natureza única 
essenciais para alcançar a excelência na 
investigação e na inovação.

Or. en

Justificação

A fim de conseguir uma definição comum do conceito de infraestrutura, é necessário incluir 
num documento legislativo o conceito já utilizado, que amplia a interpretação tradicional, 
relacionada com edifícios e investimentos físicos.

Alteração 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) «Especialização inteligente», o 
conceito para o desenvolvimento da 
política de I&D e inovação da União 
Europeia. O objetivo da especialização 
inteligente consiste na promoção de uma 
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utilização eficiente e eficaz do 
investimento público recorrendo às 
sinergias estabelecidas entre países e 
regiões e ao reforço da respetiva 
capacidade de inovação. A estratégia da 
especialização inteligente assenta num 
programa estratégico plurianual, que visa 
a criação de um sistema funcional, a nível 
nacional ou regional, nos domínios da 
investigação e da inovação.

Or. en

Justificação

A especialização inteligente constitui a tarefa que deve ser realizada pelas regiões para 
identificarem as suas próprias capacidades e conceberem os respetivos programas 
estratégicos regionais futuros. É um requisito que parte da base e que permite a transferência 
de recursos financeiros dos Fundos Estruturais para os programas de Inovação e Horizonte 
2020.

Alteração 382
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia de sustentabilidade, 
desenvolvimento e resiliência no plano 
económico, inclusão social e
competitividade industrial da Europa a 
longo prazo.
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Or. en

Alteração 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
transferência dos resultados da 
investigação para todos os níveis do 
ensino, a criação de novas oportunidades 
de emprego e a garantia da competitividade 
e crescimento sustentável da Europa a 
longo prazo.

Or. en

Justificação

A educação é uma das áreas emblemáticas da Estratégia Europa 2020. É uma ferramenta 
essencial para a solidez da Europa. Como tal, devem ser incluídas transferências da ciência 
para os programas educativos.

Alteração 384
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
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realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação de excelência, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo. Visa atividades em que a 
intervenção a nível da União é portadora 
de um valor acrescentado relativamente a 
uma intervenção a nível nacional ou 
regional.

Or. en

Alteração 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação de excelência, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado e 
público, a criação de novas oportunidades 
de emprego e a garantia da competitividade 
e crescimento sustentável da Europa a 
longo prazo, bem como para responder 
aos desafios societais em toda a União.

Or. en
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Justificação

A excelência constitui o mais importante critério global de financiamento do programa-
quadro e deveria ser mencionada nos objetivos do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 386
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação de excelência, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

Or. en

Justificação

A excelência constitui o mais importante critério global de financiamento do programa-
quadro e deveria ser mencionada nos objetivos do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
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crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação de excelência, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

Or. en

Alteração 388
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação de excelência, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

Or. en

Alteração 389
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 4
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Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação de excelência, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

Or. en

Alteração 390
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento público e 
privado, a criação de novas oportunidades 
de emprego e a garantia da competitividade 
e crescimento sustentável da Europa a 
longo prazo, bem como da liderança 
científica a nível mundial.

Or. en
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Alteração 391
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
actuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento público e
privado, a criação de novas oportunidades 
de emprego e a garantia da competitividade 
e crescimento sustentável da Europa a 
longo prazo.

Or. en

Alteração 392
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa Horizonte 2020 é conduzido 
em colaboração com os Estados-Membros 
para garantir a complementaridade e o 
valor acrescentado europeu das políticas 
de investigação e de inovação seguidas 
nos Estados-Membros e também pelas 
autoridades locais.

Or. fr

Alteração 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
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Vidal-Quadras

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 
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.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 
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 instrumentos de 
ligação entre a Investigação e Inovação e 
os Fundos Estruturais devem ser 
implementados através dos programas 
«Regiões do Conhecimento» e 
«Especializações Inteligentes». Ambos os 
instrumentos devem ser localizados no 
seio do EEI, de modo a criar indicadores
objetivos para as "escadas de excelência".

Or. en

Justificação

Os projetos «Regiões do Conhecimento» e «Especialização Inteligente» podem ser 
importantes para as sinergias entre os Fundos Estruturais e o Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Alteração 394
Ioannis A. Tsoukalas

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 sociedade 
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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.

e economia baseadas no conhecimento e 
na inovação em toda a União ao exercer 
um efeito de alavanca para a mobilização 
de um financiamento adicional para a 
investigação, desenvolvimento e inovação, 
contribuindo, assim, para o objetivo de 
dedicar 3% do PIB ao financiamento da 
investigação e da inovação na União até 
2020. 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 395
Vicky Ford

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 
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.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 
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 o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI), através de ações 
exemplares específicas que promovam a 
investigação e a inovação europeias. Os 
indicadores de desempenho relevantes são 
definidos na introdução do anexo I.

Or. en
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Alteração 396
Gunnar Hökmark

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 
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.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia
mundial de primeiro plano 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 de 
fronteira e de excelência, o
desenvolvimento e a inovação. Deve, deste 
modo, apoiar a criação de centros de 
excelência competitivos a nível mundial e 
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 397
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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 
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 

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia 
baseada no conhecimento, na 
sustentabilidade 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 
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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.

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 398
Silvia-Adriana Ţicău

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
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.

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

Or. ro

Alteração 399
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Liderança industrial; (b) Liderança industrial e no setor dos 
serviços;



PE492.656v01-00 132/192 AM\906699PT.doc

PT

Or. ro

Alteração 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) Ciência e tecnologia do conhecimento;
Ciências da vida, saúde, Terra, ambiente, 
recursos naturais e segurança alimentar.

Or. en

Justificação

Diferença entre tecnologias, engenharia, investigação das necessidades humanas e sociais.

Alteração 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Ciências sociais, económicas e 
Humanidades. Desafios demográficos, 
ensino, questões territoriais, governação, 
cultura, conteúdos digitais, Humanidades, 
herança cultural e áreas de conhecimento 
intangíveis.

Or. en

Justificação

É necessário ter em consideração a importância das áreas de conhecimento intangíveis 
enquanto adaptação às alterações globais.
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Alteração 402
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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 
imagem dos investigadores e das 
investigadoras como modelos a seguir. 
Através de campanhas de esclarecimento 
deve fornecer informações sobre os 
requisitos necessários para chegar a 
investigador e as oportunidades 
disponíveis na área da investigação, para 
além da informação sobre os direitos em 
matéria de maternidade.

Or. it

Alteração 403
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente programa não deve 
financiar as despesas administrativas da 
Comissão, nem a construção ou o 
funcionamento de grandes projetos 
infraestruturais europeus, como Galileo, 
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GMES ou ITER.

Or. en

Alteração 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 5 –  n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No âmbito das prioridades e linhas 
gerais referidas no n.º 2, podem ser tidas 
em contas necessidades novas e 
imprevistas que venham a surgir durante 
o período de execução do Programa-
Quadro Horizonte 2020. Tal pode incluir 
respostas a oportunidades emergentes, 
crises e ameaças, a necessidades 
relacionadas com o desenvolvimento de 
novas políticas da União e à orientação de 
acções previstas de apoio ao abrigo de 
programas futuros.

Suprimido

Or. en

Alteração 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para tornar atrativa a carreira 
de investigador em toda a Europa e para 
atenuar os efeitos da "fuga de cérebros".
Em consequência, deve ser implementado 
de forma a promover a criação de um 
mercado único para os investigadores, em 
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particular, permitindo que mecanismos 
adequados reduzam as disparidades 
salariais entre investigadores no âmbito 
do Programa Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 406
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é de 
87 740 milhões de euros, dos quais um 
máximo de 86 198 milhões de euros será 
atribuído a atividades ao abrigo do título 
XIX do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE).

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é de 
87 740 milhões de euros, dos quais um 
máximo de 98,8% será atribuído a 
atividades ao abrigo do título XIX do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE).

Or. it

Alteração 407
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Excelência científica, 27 818 milhões 
de euros;

(a) Excelência científica, 32,3%;

Or. en

Alteração 408
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Excelência científica, 27 818 milhões 
de euros;

(a) Excelência científica, 31,8% do 
orçamento total (pre-ITER);

Or. en

Justificação

A proporção do orçamento afetada a esta prioridade não tem em conta a sugestão de incluir 
a dotação de ITER num orçamento global alargado Horizonte 2020.

Alteração 409
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Excelência científica, 27 818 milhões 
de euros;

(a) Excelência científica, 27,1% da 
dotação total;

Or. it

Alteração 410
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Liderança industrial, 20 280 milhões de 
euros;

(b) Liderança industrial: [30 280 milhões 
de euros];

Or. fr

Justificação

A investigação e a inovação serão fatores decisivos para o êxito de uma política industrial e 
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a melhoria da competitividade das empresas industriais. Afigura-se coerente acrescentar à 
rubrica "Indústria" 10 mil milhões de euros retirados da rubrica " Desafios societais".

Alteração 411
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Liderança industrial, 20 280 milhões de 
euros;

(b) Liderança industrial, 28,8% da dotação 
total;

Or. it

Alteração 412
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Liderança industrial, 20 280 milhões de 
euros;

(b) Liderança industrial, 26%;

Or. en

Alteração 413
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Liderança industrial, 20 280 milhões de 
euros;

(b) Liderança industrial, 23,3% do 
orçamento total (pre-ITER);

Or. en
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Justificação

A proporção do orçamento afetada a esta prioridade não tem em conta a sugestão de incluir 
a dotação de ITER num orçamento global alargado Horizonte 2020.

Alteração 414
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desafios societais, 35 888 milhões de 
euros.

c) Desafios societais, [25 888] milhões de 
euros.

Or. fr

Justificação

A dotação deverá ser melhor distribuída, com um montante adicional de 10 mil milhões 
destinados à "liderança industrial", a expensas da rubrica "'Os desafios societais". O 
montante remanescente de 25 888 milhões de euros destinados a desafios societais (saúde, 
bem-estar, agricultura sustentável, segurança alimentar, bioeconomia, investigação marinha 
e marítima, energias limpas, transportes inteligentes, verdes e integrados, ação em matéria 
de clima e sociedades mais inclusivas, inovadoras e seguras) afigura-se suficiente.

Alteração 415
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Desafios societais, 35 888 milhões de 
euros.

(c) Desafios societais, 41,3% do 
orçamento total (pre-ITER).

Or. en

Justificação

A proporção do orçamento afetada a esta prioridade não tem em conta a sugestão de incluir 
a dotação de ITER num orçamento global alargado Horizonte 2020.
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Alteração 416
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desafios societais, 35 888 milhões de 
euros.

c) Desafios societais, 39,2% da dotação 
total.

Or. it

Alteração 417
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Desafios societais, 35 888 milhões de 
euros.

(c) Desafios societais, 36,4 %.

Or. en

Alteração 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as acções directas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2 212 milhões de euros.

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares de investigação do Centro 
Comum de Investigação é de 2.52%1 do 
orçamento total do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, tendo em conta que o 
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orçamento do CCI se baseia 
fundamentalmente em custos fixos 
(pessoal e infraestrutura).
1 Esta percentagem baseia-se na dotação 
financeira proposta pela Comissão para o 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

O Centro Comum de Investigação propicia um apoio científico às políticas prioritárias da 
UE, o que se revela essencial para facilitar a tomada de decisões políticas adequadas nos 
setores/domínios-chave (macroeconomia, regulamentos financeiros, ambiente e alterações 
climáticas, saúde, agricultura e segurança alimentar, energia e transportes, segurança).  
Para permitir ao Centro Comum de Investigação manter a situação atual das ações diretas 
não nucleares de investigação, é necessário um montante de 2 212 milhões de euros.

Alteração 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as acções directas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2 212 milhões de euros.

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para a investigação direta 
não nuclear do Centro Comum de 
Investigação é de 2,52% do orçamento 
total do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 420
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as acções directas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2 212 milhões de euros.

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2,5% do orçamento total 
(pre-ITER).

Or. en

Justificação

A proporção do orçamento afetada a esta prioridade não tem em conta a sugestão de incluir 
a dotação de ITER num orçamento global alargado Horizonte 2020.

Alteração 421
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2.212 milhões de euros.

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2,5% da dotação total.

Or. it

Alteração 422
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante global máximo para a O montante global máximo para a 
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contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as acções directas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2 212 milhões de euros.

contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2,3%.

Or. en

Alteração 423
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O montante global máximo da 
contribuição financeira da União de que 
beneficiam, a título do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, as ações diretas não 
nucleares de investigação do Centro 
Comum de Investigação (CCI) deve ser 
proporcional à necessidade do CCI, tendo 
em conta que o orçamento do CCI se 
baseia fundamentalmente em custos fixos 
(pessoal e infraestruturas).

Or. en

Justificação

O Centro Comum de Investigação propicia um apoio científico às políticas prioritárias da 
UE, o que se revela essencial para facilitar a tomada de decisões políticas adequadas nos 
setores /domínios-chave (macroeconomia, regulamentos financeiros, ambiente e alterações 
climáticas, saúde, agricultura e segurança alimentar, energia e transportes, segurança).
Para permitir ao Centro Comum de Investigação manter a situação atual das ações diretas 
não nucleares de investigação, é necessário um montante de 2 212 milhões de euros.

Alteração 424
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A percentagem de ações de cooperação 
internacional definidas no artigo 21.º, n.ºs 
2 e 3, é de 4%.

Or. fr

Alteração 425
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A percentagem de ações de cooperação 
internacional definidas no artigo 21.º, n.ºs 
2 e 3, é de 4%.

Or. fr

Justificação

Nos termos do artigo 180.º do TFUE, a cooperação internacional é uma das quatro ações a 
realizar no âmbito do programa-quadro. O artigo 182.º do Tratado estipula que a sua 
"quota-parte" deve ser definida no programa-quadro.   Propõe-se, por isso, definir aqui o 
valor médio de 4% registado nos programas-quadros anteriores.

Alteração 426
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão prevê um montante adequado 
destinado aos concursos que recebam um 
maior número de ofertas avaliadas como 
respondendo a um elevado grau de 
excelência do que o previsto, a fim de 
financiar, eventualmente, mais do que um 
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projeto.

Or. en

Alteração 427
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3 194 milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II. É 
atribuída uma primeira dotação de 1 542 
milhões de euros ao Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para as actividades 
ao abrigo do título XVII do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. É 
atribuída uma segunda dotação de 1 652 
milhões de euros, sujeita a análise 
conforme previsto no artigo 26.º, n.º 1. O 
montante suplementar deve ser 
disponibilizado numa base pro rata, 
conforme indicado no anexo II, a partir 
do montante afectado ao objectivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» no âmbito da 
prioridade «Liderança Industrial» 
estabelecido no n.º 2, alínea b), e do 
montante afectado à prioridade «Desafios 
Societais» estabelecido no n.º 2, alínea c).

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de xxx milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II.

Face à necessidade de determinar e de 
selecionar as comunidades do 
conhecimento e da inovação (KIC) mais 
fortes e dotadas das maiores 
possibilidades de alcançar rapidamente a 
massa crítica, o processo de seleção das 
KIC em 2014 será aberto às propostas das 
KIC que respondam aos seguintes temas 
predefinidos:
- A inovação a favor de uma vida 
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saudável e de um envelhecimento ativo,
- Matérias-primas,
- Food4Future,
- Mobilidade urbana,
- Indústria transformadora de valor 
acrescentado e
- Sociedades seguras e inteligentes.
Com base nos temas da proposta de 
seleção das KIC, será selecionado um 
determinado número de KIC. O número 
de KIC selecionadas dependerá da 
maturidade e do nível de preparação dos 
consórcios europeus para formar KIC 
credíveis, do impacto potencial na 
sociedade e na economia e das 
posibilidades de sinergias com outras 
iniciativas, bem como da capacidade de 
absorção do IET e do orçamento 
disponível.

Or. en

Alteração 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3 194 milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II. É 
atribuída uma primeira dotação de 1 542 
milhões de euros ao Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para as actividades 
ao abrigo do título XVII do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia É 
atribuída uma segunda dotação de 1 652 
milhões de euros, sujeita a análise 
conforme previsto no artigo 26.º, n.º 1. O 

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição mínima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3,64 % do orçamento 
total, conforme estabelecido no anexo II.
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montante suplementar deve ser 
disponibilizado numa base pro rata, 
conforme indicado no anexo II, a partir 
do montante afectado ao objectivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» no âmbito da 
prioridade «Liderança Industrial» 
estabelecido no n.º 2, alínea b), e do
montante afectado à prioridade «Desafios 
Societais» estabelecido no n.º 2, alínea c).

Or. en

Alteração 429
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3 194 milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II. É 
atribuída uma primeira dotação de 1 542 
milhões de euros ao Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para as atividades 
ao abrigo do título XVII do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. É 
atribuída uma segunda dotação de 1 652 
milhões de euros, sujeita a análise 
conforme previsto no artigo 26.º, n.º 1. O 
montante suplementar deve ser 
disponibilizado numa base pro rata, 
conforme indicado no anexo II, a partir 
do montante afetado ao objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» no âmbito da prioridade 
«Liderança Industrial» estabelecido no 
n.º 2, alínea b), e do montante afetado à 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecido no n.º 2, alínea c).

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 2,9 % da dotação total, 
conforme estabelecido no anexo II.

Or. it
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Alteração 430
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3 194 milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II. É 
atribuída uma primeira dotação de 1 542 
milhões de euros ao Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para as actividades 
ao abrigo do título XVII do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia É 
atribuída uma segunda dotação de 1 652 
milhões de euros, sujeita a análise 
conforme previsto no artigo 26.º, n.º 1. O 
montante suplementar deve ser 
disponibilizado numa base pro rata, 
conforme indicado no anexo II, a partir do 
montante afectado ao objectivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» no âmbito da prioridade 
«Liderança Industrial» estabelecido no n.º 
2, alínea b), e do montante afectado à 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecido no n.º 2, alínea c).

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 1,2% do orçamento 
total (pre-ITER), conforme estabelecido 
no anexo II. É atribuída uma primeira 
dotação de 48% deste orçamento ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia para as atividades ao abrigo do 
título XVII do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Só é 
atribuída uma segunda dotação de 52% dos 
1,2% do orçamento total (pre-ITER) se 
sujeita a análise conforme previsto no 
artigo 26.º, n.º 1. O montante suplementar 
deve ser disponibilizado numa base pro 
rata, conforme indicado no anexo II, a 
partir do montante afetado ao objetivo 
específico "Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais" no âmbito da 
prioridade "Liderança Industrial" 
estabelecido no n.º 2, alínea b), e do 
montante afetado à prioridade "Desafios 
Societais" estabelecido no n.º 2, alínea c).

Or. en

Justificação

A proporção do orçamento afetada a esta prioridade não tem em conta a sugestão de incluir 
a dotação de ITER num orçamento global alargado Horizonte 2020.

Alteração 431
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Na primeira dotação, a evolução em 
curso das actuais Comunidades do 
Conhecimento e Inovação (a seguir 
designadas KIC) e do capital de arranque 
para o lançamento da segunda vaga de três 
novas KIC;

(a) Na primeira dotação, a evolução em 
curso das actuais Comunidades do 
Conhecimento e Inovação (a seguir 
designadas KIC) e do capital de arranque 
para o lançamento da segunda vaga de três 
novas KIC em 2014;

Or. en

Alteração 432
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Na segunda dotação, a evolução em 
curso das KIC já lançadas e capital de 
arranque para o lançamento da terceira 
vaga de três novas KIC.

(b) Na segunda dotação, a evolução em 
curso das KIC já lançadas e capital de 
arranque para o lançamento da terceira 
vaga de uma nova KIC se, na sequência 
da avaliação intercalar, puder ser 
demonstrado que as KIC representam o 
modo mais eficaz em termos de custos e o 
que apresenta o maior valor acrescentado 
para alcançar os objetivos em matéria de 
liderança industrial e de desafios 
societais.

Or. en

Alteração 433
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Na segunda dotação, a evolução em 
curso das KIC já lançadas e capital de 
arranque para o lançamento da terceira 
vaga de três novas KIC.

(b) Na segunda dotação, a evolução em 
curso das KIC já lançadas e capital de 
arranque para o lançamento da terceira 
vaga de três novas KIC em 2018.

Or. en

Alteração 434
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A segunda dotação é disponibilizada na 
sequência da análise prevista no artigo 
26.º, n.º 1, tendo especialmente em conta:

A segunda dotação só é disponibilizada na 
sequência de uma análise positiva, como
prevista no artigo 26.º, n.º 1, tendo 
especialmente em conta:

Or. en

Alteração 435
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das respectivas 
KIC para os objectivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

(c) A contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das respectivas 
KIC para os objectivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020, em particular 
tendo em conta o facto de as KIC 
representarem ou não o modo mais eficaz 
em termos de custos e o que apresenta o 
maior valor acrescentado para alcançar 
os objetivos.

Or. en
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Alteração 436
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 6.° – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de responder ao caráter 
evolutivo da ciência, da tecnologia e da 
inovação e de adaptar, se for caso disso, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 aos 
novos desenvolvimentos e necessidades, a 
Comissão pode, na sequência da análise 
intercalar prevista no artigo 26.º, n.º1, 
alínea a), mediante atos delegados, em 
conformidade com os artigos 26.º-A, 26.º-
B e 26.º-C, modificar a repartição 
indicativa estabelecida no anexo II até 
15% da dotação inicial total de cada 
prioridade e objetivo específico e, 
eventualmente, os objetivos e atividades 
específicos expostos no anexo I.
Ao modificar os anexos I e II, a Comissão 
deve, em particular, ter em consideração:
(a) a contribuição das diferentes partes do 
programa para os objetivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020;
(b) o desenvolvimento dos indicadores-
chave para a avaliação dos resultados e 
impactos das diferentes partes dos 
programas, tal como especificado no 
anexo II do programa específico;
(c) as futuras necessidades financeiras 
previstas das diferentes partes e 
instrumentos do programa, incluindo os 
instrumentos financeiros.

Or. en

Justificação

É importante manter a flexibilidade do programa e dar à Comissão os meios de fazer face a 
desafios ou acontecimentos novos ou imprevistos. Tal deveria, porém, processar-se sob a 
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garantia de um grau máximo de transparência e de responsabilidade democrática e sem 
comprometer as opções políticas dos legisladores.

Alteração 437
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 pode 
cobrir despesas referentes a atividades de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação necessárias para a 
gestão do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e a realização dos seus objetivos, 
designadamente estudos e reuniões de
peritos, na medida em que se relacionem 
com os objetivos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, despesas ligadas às redes 
informáticas incidindo no processamento e 
troca de informações, juntamente com 
todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa incorridas pela 
Comissão para a gestão do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

1. A dotação financeira do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 pode 
cobrir despesas referentes a atividades de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação necessárias para a 
gestão do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e a realização dos seus objetivos, 
designadamente estudos e trabalhos 
efetuados por peritos, na medida em que 
esses trabalhos se relacionem com a 
emissão de pareceres sobre projetos de 
investigação decorrentes dos objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
despesas ligadas às redes informáticas 
incidindo no processamento e troca de 
informações, juntamente com todas as 
outras despesas de assistência técnica e 
administrativa incorridas pela Comissão 
para a gestão do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. pl

Justificação

Os peritos devem trabalhar em vez de se encontrarem; e devem fazer todos os possíveis para 
evitar efetuar análises gerais. É mais importante que eles emitam pareceres sobre projetos 
específicos.

Alteração 438
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 6 –  n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação 
intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 
âmbito do procedimento orçamental anual, 
proceder à revisão dos montantes 
estabelecidos para as prioridades referidos 
no n.º 2 e da repartição indicativa por 
objectivos específicos no âmbito dessas 
prioridades estabelecida no anexo II e da 
transferência das dotações entre as 
prioridades e objectivos específicos até 
10% da dotação inicial total de cada 
prioridade e até 10% da repartição 
indicativa inicial de cada objectivo 
específico. Esta disposição não diz respeito 
ao montante previsto para as acções 
directas do Centro Comum de Investigação 
referido no n.º 2 nem à contribuição para 
o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia estabelecida no n.º 3.

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação
intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 
âmbito do procedimento orçamental anual, 
proceder à revisão dos montantes 
estabelecidos para as prioridades referidos 
no n.º 2 e da repartição indicativa por 
objectivos específicos no âmbito dessas 
prioridades estabelecida no anexo II e da 
transferência das dotações entre as 
prioridades e objectivos específicos até 
20% da dotação inicial total de cada 
prioridade e até 20% da repartição 
indicativa inicial de cada objectivo 
específico. Esta disposição não diz respeito 
ao montante previsto para as ações diretas 
do Centro Comum de Investigação referido 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 439
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 6 –  n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação 

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação 
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intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 
âmbito do procedimento orçamental anual, 
proceder à revisão dos montantes 
estabelecidos para as prioridades referidos 
no n.º 2 e da repartição indicativa por 
objectivos específicos no âmbito dessas 
prioridades estabelecida no anexo II e da 
transferência das dotações entre as 
prioridades e objectivos específicos até 
10% da dotação inicial total de cada 
prioridade e até 10% da repartição 
indicativa inicial de cada objectivo 
específico. Esta disposição não diz respeito 
ao montante previsto para as acções
directas do Centro Comum de Investigação 
referido no n.º 2 nem à contribuição para o 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia estabelecida no n.º 3.

intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 
âmbito do procedimento orçamental anual, 
proceder à revisão dos montantes 
estabelecidos para as prioridades referidos 
no n.º 2 e da repartição indicativa por 
objectivos específicos no âmbito dessas 
prioridades estabelecida no anexo II e da 
transferência das dotações entre as 
prioridades e objectivos específicos até 
10% da dotação inicial total de cada 
prioridade e até 10% da repartição 
indicativa inicial de cada objectivo 
específico. Esta disposição não diz respeito 
ao montante previsto para as acções 
directas do Centro Comum de Investigação 
referido no n.º 2 nem à contribuição para o 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia estabelecida no n.º 3. Ao rever 
os montantes, a Comissão tem em 
particular consideração o contributo das 
diferentes partes do programa para os 
objetivos gerais do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, como decorre da 
avaliação dos respetivos resultados com 
base em indicadores chave comparáveis.

Or. en

Alteração 440
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação 
intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação 
intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 
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âmbito do procedimento orçamental anual, 
proceder à revisão dos montantes 
estabelecidos para as prioridades referidos 
no n.º 2 e da repartição indicativa por 
objetivos específicos no âmbito dessas 
prioridades estabelecida no anexo II e da 
transferência das dotações entre as 
prioridades e objetivos específicos até 10% 
da dotação inicial total de cada prioridade e 
até 10% da repartição indicativa inicial de 
cada objetivo específico. Esta disposição 
não diz respeito ao montante previsto para 
as ações diretas do Centro Comum de 
Investigação referido no n.º 2 nem à 
contribuição para o Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia estabelecida no n.º 
3.

âmbito do procedimento orçamental anual 
e no pleno respeito das prerrogativas da 
autoridade orçamental, proceder à revisão 
dos montantes estabelecidos para as 
prioridades referidos no n.º 2 e da 
repartição indicativa por objetivos 
específicos no âmbito dessas prioridades 
estabelecida no anexo II e da transferência 
das dotações entre as prioridades e 
objetivos específicos até 10% da dotação 
inicial total de cada prioridade e até 10% 
da repartição indicativa inicial de cada 
objetivo específico. Esta disposição não diz 
respeito ao montante previsto para as ações 
diretas do Centro Comum de Investigação 
referido no n.º 2 nem à contribuição para o 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia estabelecida no n.º 3.

Or. fr

Alteração 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Associação de países terceiros Participação dos países e territórios 
ultramarinos e associação de países 
terceiros

Or. fr

Justificação

A Decisão de Associação Ultramarina, de 27 de novembro de 2001, prevê, no seu artigo 58.º 
e no Anexo II F, a participação dos países e territórios ultramarinos, enquanto territórios 
associados à União Europeia, nos programas da União Europeia, nomeadamente, no 
programa-quadro de investigação e desenvolvimento.

Alteração 442
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Países terceiros seleccionados que 
satisfazem todos os seguintes critérios:

(b) Países terceiros seleccionados que:

Or. en

Alteração 443
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Tenham uma boa capacidade nos 
domínios da ciência, tecnologia e 
inovação;

(i) Sejam líderes mundiais nos respetivos 
setores de investigação e tenham uma boa 
capacidade nos domínios da ciência, 
tecnologia e inovação;

Or. en

Alteração 444
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Estejam habilitados a contribuir 
para o desenvolvimento da excelência 
mundial na Europa;

Or. en

Alteração 445
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Tenham um bom historial de 
participação em programas de 
investigação e inovação da União;

Suprimido

Or. en

Alteração 446
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Tenham ligações económicas e 
geográficas estreitas com a União;

Suprimido

Or. en

Alteração 447
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – ponto iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) Tenham ligações económicas e 
geográficas estreitas com a União;

iii) Tenham ligações económicas e 
geográficas estreitas com a União ou 
mantenham relações históricas e culturais 
privilegiadas com Estados-Membros da 
União;

Or. pt

Justificação

Para além das ligações puramente económicas ou de caráter geográfico, torna-se pertinente 
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também incluir a proximidade histórica e cultural no que respeita às relações dos 
Estados-Membros, no âmbito da associação de países terceiros, tirando partido destas para a 
cooperação internacional.

Alteração 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) Tenham ligações económicas e 
geográficas estreitas com a União;

iii) Tenham ligações políticas, económicas 
e geográficas estreitas com a União;

Or. fr

Justificação

A partilha dos mesmos valores democráticos deve ser um critério essencial na elaboração de 
programas de investigação com países terceiros.

Alteração 449
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

iii-A) Tenham um sistema jurídico 
baseado em princípios democráticos e 
uma administração pública eficiente;

Or. it

Alteração 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os Estados da EFTA que são Parte 
no Acordo sobre o EEE, em consonância 
com as disposições do referido acordo.

Or. en

Justificação

A presente alteração não modifica o conteúdo da proposta da Comissão, mas remete mais 
claramente para o Acordo sobre o EEE e a participação dos Estados da EFTA-EEE no 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 está 
aberto à participação dos países e
territórios ultramarinos referidos na 
Decisão do Conselho 2001/822/CE 
relativa à associação dos países e 
territórios ultramarinos à Comunidade 
Europeia ("Decisão de Associação 
Ultramarina"), nas condições nesta 
especificadas.

Or. fr

Justificação

A Decisão de Associação Ultramarina, de 27 de novembro de 2001, prevê, no seu artigo 58.º 
e no Anexo II F, a participação dos países e territórios ultramarinos, enquanto territórios 
associados à União Europeia, nos programas da União Europeia, nomeadamente, no 
programa-quadro de investigação e desenvolvimento.

Alteração 452
Paul Rübig
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os termos e condições específicos da 
participação de Estados da EFTA que são 
Parte no Acordo sobre o EEE são 
conformes às disposições do referido 
acordo;

Or. en

Justificação

O objetivo coniste em clarificar que as condições de participação dos Estados da EFTA que 
são Parte no EEE no Programa Horizonte 2020 são as mesmas que as previstas no Acordo 
sobre o EEE, isto é, a sua participação está sujeita às mesmas condições que no quadro dos 
programas de investigação precedentes.

Alteração 453
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os termos e condições específicos da 
participação de Estados da EFTA que são 
Parte no Acordo sobre o EEE são 
conformes às disposições do referido 
acordo;

Or. en

Justificação

O objetivo coniste em clarificar que as condições de participação dos Estados da EFTA que 
são Parte no EEE no Programa Horizonte 2020 são as mesmas que as previstas no Acordo 
sobre o EEE, isto é, a sua participação está sujeita às mesmas condições que no quadro dos 
programas de investigação precedentes.

Alteração 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os termos e condições específicos da 
participação de Estados da EFTA que são 
Parte no Acordo sobre o EEE são 
conformes às disposições do referido 
acordo.

Or. en

Justificação

O objetivo coniste em clarificar que as condições de participação dos Estados da EFTA que 
são Parte no EEE no Programa Horizonte 2020 são as mesmas que as previstas no Acordo 
sobre o EEE, isto é, a sua participação está sujeita às mesmas condições que no quadro dos 
programas de investigação precedentes. Cumpre incluir uma referência clara ao Acordo 
sobre o EEE a fim de evitar qualquer incerteza jurídica desnecessária. Este novo número tem 
a mesma formulação que a cláusula similar na proposta da Comissão sobre o Programa 
Erasmus para todos.

Alteração 455
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A associação de países terceiros 
implicados em conflitos militares ou 
territoriais ou relativamente aos quais 
existam suspeitas razoavelmente fundadas  
de violações dos direitos humanos é 
limitada e obedece às regras específicas 
definidas no Regulamento (UE) XX/XX 
[Regras de participação].

Or. en

Justificação

Paralelamente a estas alterações, foi apresentado um outro conjunto de alterações sobre as 
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regras de participação no Programa-Quadro Horizonte 2020. A alteração introduz normas 
específicas para os países abrangidos pelos critérios descritos supra e requer uma prestação 
de informações circunstanciadas a fim de assegurar uma barreira de proteção entre o 
financiamento de atividades de investigação pela UE e os conflitos militares ou territoriais 
ou as violações dos direitos humanos em questão.

Alteração 456
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É garantida uma coordenação eficaz 
entre os três principais pilares do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 457
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 10 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
apoia acções indirectas através de uma ou 
várias formas de financiamento previstas 
no Regulamento (UE) n.º XX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro], em especial 
subvenções, prémios, contratos e 
instrumentos financeiros.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
apoia acções indirectas através de uma ou 
várias formas de financiamento previstas 
no Regulamento (UE) n.º XX/2012 [novo 
Regulamento Financeiro], em especial 
subvenções, prémios, contratos e 
instrumentos financeiros. Estes 
instrumentos financeiros constituem a 
forma predominante de financiamento de 
atividades próximas do mercado, apoiadas 
no quadro deste programa.

Or. en
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Alteração 458
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
não fornece apoio às atividades de 
investigação e de inovação no domínio da 
defesa e exclui explicitamente o apoio às 
tecnologias de dupla utilização civil e 
militar;

Or. en

Alteração 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11-A
Orientação e coordenação estratégicas

A orientação e a coordenação estratégicas 
em matéria de investigação e inovação 
que visam objetivos comuns e requerem 
sinergias em todo o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 serão prosseguidas.

Or. en

Alteração 460
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 12 –  n.º 1
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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 objectivos específicos e processos 
transparentes e interactivos 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 
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 interactivos que garantam 
que seja apoiada uma investigação e 
inovação responsáveis. Todas as 
disciplinas científicas relevantes devem 
estar representadas, a par de peritos 
familiarizados com as necessidades da 
indústria.

Or. de

Alteração 461
Christian Ehler

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, 
actividades prospectivas, consultas 
públicas com objectivos específicos e 
processos transparentes e interactivos 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 
instituídos pela Comissão; estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas, e consultas públicas 
com objetivos específicos e processos 
transparentes e interactivos que garantam 
que seja apoiada uma investigação e 
inovação responsáveis graças a um 
conjunto racionalizado de medidas que 
evitem a sobreposição e a duplicação das 
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estruturas de financiamento.

Or. en

Alteração 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

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 
instituídos pela Comissão; estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas, consultas ativas 
com representantes da sociedade civil e, 
em particular, de grupos-alvo específicos, 
como os idosos e os deficientes. e 
processos transparentes e interativos que 
garantam que seja apoiada uma 
investigação e inovação responsáveis.

Or. fr

Alteração 463
Philippe Lamberts
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 

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, 
actividades prospectivas, consultas 
públicas com objectivos específicos e 
processos transparentes e interactivos que 
garantam que seja apoiada uma 
investigação e inovação responsáveis.

provenientes dos mais diversos setores e 
contextos (incluindo representantes da 
sociedade civil), instituídos pela Comissão;
estruturas de diálogo criadas no âmbito de 
acordos internacionais de ciência e 
tecnologia, atividades prospetivas, e 
consultas públicas com objetivos 
específicos e processos transparentes e 
interactivos que garantam que seja 
implementada uma investigação e 
inovação responsáveis.

Or. en

Alteração 464
Adam Gierek

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 instituídos pela 
Comissão a pedido dos Estados-Membros, 
estruturas de diálogo criadas no âmbito de 
acordos internacionais de ciência e 
tecnologia, atividades prospetivas, e 
consultas públicas com objetivos 
específicos e processos transparentes e 
interativos que garantam que seja apoiada 
uma investigação e inovação responsáveis.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros devem exercer uma influência decisiva na composição da lista de 
peritos independentes para assegurar que o equilíbrio e a imparcialidade são mantidos 
aquando da avaliação dos pedidos de subvenções.
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Alteração 465
Oreste Rossi

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 
instituídos pela Comissão; estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia,
representantes da indústria 
(especialmente no caso das IIE), 
atividades prospetivas, e processos 
transparentes e interativos que garantam 
que seja apoiada uma investigação e 
inovação responsáveis.

Or. it

Alteração 466
Ioannis A. Tsoukalas

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, 
actividades prospectivas, consultas 
públicas com objectivos específicos e 
processos transparentes e interactivos 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 
instituídos pela Comissão; estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas,  consultas públicas 
com objetivos específicos, contributo de 
organizações da sociedade civil e 
processos transparentes e interactivos que 
garantam que seja apoiada uma 
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investigação e inovação responsáveis.

Or. en

Alteração 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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 interactivos 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 
instituídos pela Comissão; estruturas de 
diálogo criadas no âmbito de acordos 
internacionais de ciência e tecnologia, 
atividades prospetivas, consultas públicas 
com objetivos específicos, incluindo com 
as autoridades nacionais e regionais, e 
processos transparentes e interactivos que 
garantam que seja apoiada uma 
investigação e inovação responsáveis.

Or. en

Alteração 468
Corinne Lepage

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 

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, plataformas da 
sociedade civil sem fins lucrativos,
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internacionais de ciência e tecnologia, 
actividades prospectivas, consultas 
públicas com objectivos específicos e 
processos transparentes e interactivos que 
garantam que seja apoiada uma 
investigação e inovação responsáveis.

estruturas de diálogo criadas no âmbito de 
acordos internacionais de ciência e 
tecnologia, atividades prospetivas, e 
consultas públicas com objetivos 
específicos e processos transparentes e 
interactivos que garantam que seja apoiada 
uma investigação e inovação responsáveis.

Or. en

Alteração 469
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 em matéria de 
progressão na carreira de investigadores e 
investigadoras, centrando-se na sua 
mobilidade e nas formas de conciliar a 
vida familiar com a vida profissional.

Or. it

Alteração 470
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao elaborar os programas de 
trabalho estipulados no artigo 5.º da 
Decisão n.º XX/XX/UE do Conselho 
[Programa específico Horizonte2020], a 
Comissão tem em conta os contributos e o 
aconselhamento prestados pelas partes 
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interessadas, pelos Estados-Membros, 
pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho. A comissão do Parlamento 
Europeu competente quanto à matéria de 
fundo pode convidar representantes da 
Comissão para que estes lhe apresentem 
os projetos de programas de trabalho.

Or. en

Alteração 471
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Com base no trabalho iniciado no 
âmbito do tema Ciência e Sociedade do 
Sétimo Programa-Quadro, o Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve garantir a 
participação de organizações da sociedade 
civil, tanto na definição das prioridades de 
investigação e na conceção de 
determinados programas de trabalho, 
como nas atividades de investigação, 
quando adequado, através de convites à 
apresentação de projetos específicos.

Or. en

Alteração 472
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de encorajar em maior escala o 
envolvimento e a participação dos 
cidadãos e da sociedade civil na 
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investigação, os programas tendentes a 
fomentar a participação dos cidadãos e da 
sociedade civil iniciados no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro são 
prosseguidos no quadro do Programa 
Horizonte 2020, quer como programas 
autónomos, quer como atividades 
específicas, em particular a título dos 
desafios societais. Quando as atividades 
de investigação e de inovação sejam 
efetuadas por organizações da sociedade 
civil ou quando estas organizações e os 
cidadãos participem ativamente como 
parte do projeto, há que implementar 
convites específicos para a apresentação 
de propostas de investigação participativa.

Or. en

Alteração 473
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para garantir a pertinência societal 
das necessidades e prioridades de 
investigação definidas de acordo com os 
desafios societais, a Comissão deve criar 
plataformas de diálogo entre 
representantes da sociedade civil e 
investigadores.

Or. en

Alteração 474
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

1-B. A participação das organizações da 
sociedade civil e dos cidadãos na 
definição, execução e avaliação dos 
programas de investigação será crucial 
para fazer face aos desafios societais e 
será apoiada ao longo de todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo na elaboração dos programas 
anuais de trabalho. No quadro de cada 
um dos desafios societais, será 
estabelecida uma plataforma de diálogo 
específica entre a sociedade civil, os 
cidadãos e os investigadores para debater 
prioridades da investigação nos domínios 
setoriais específicos.

Or. en

Alteração 475
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 12 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São também tidos em plena 
consideração os aspectos relevantes das 
agendas de investigação e inovação 
estabelecidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

2. São também tidos em plena 
consideração os aspectos relevantes das 
agendas de investigação e inovação 
estabelecidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação, desde que a sua 
elaboração tenha tido lugar em 
colaboração com um vasto leque de 
peritos e de partes interessadas.

Or. en
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Alteração 476
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 12 –  n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São também tidos em plena 
consideração os aspectos relevantes das 
agendas de investigação e inovação 
estabelecidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

2. São também tidos em plena 
consideração os aspectos relevantes das 
agendas de investigação e inovação 
estabelecidas pelo Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e pelas plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

Or. en

Alteração 477
Marita Ulvskog

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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial dos 

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 a perspetiva de género nos 
projetos, ao reforço da atratividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
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investigadores. dos investigadores. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 incentivará e apoiará 
atividades destinadas a tirar partido da 
liderança da Europa na corrida ao 
desenvolvimento de novos processos e 
tecnologias que promovam o 
desenvolvimento sustentável, em sentido 
lato, e o combate às alterações climáticas.
Essa abordagem horizontal, plenamente 
integrada em todas as prioridades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
contribuirá para que a UE prospere na 
via de um mundo hipocarbónico, com 
uma reduzida utilização de recursos, 
construindo simultaneamente uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos, sustentável e competitiva.

Or. en

Alteração 478
Corinne Lepage

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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 

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, às 
alterações climáticas, à saúde dos mares e 
dos oceanos e ao desenvolvimento 
sustentável, 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 
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transfronteiras e intersectorial dos 
investigadores.

género, ao reforço da atratividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial
dos investigadores.

Or. en

Alteração 479
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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, ao 
envolvimento das PME, à promoção da 
investigação e inovação social, 
organizacional e sistémica
transdisciplinares, à integração das
ciências económicas e sociais no 
Programa Horizonte 2020, 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.

Or. en

Alteração 480
Giles Chichester, Vicky Ford
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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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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 
multidisciplinares, interdisciplinares e 
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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial dos 
investigadores.

Or. en

Alteração 481
Algirdas Saudargas

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 

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 
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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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial dos 
investigadores.

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 responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

Or. en

Alteração 482
Christian Ehler

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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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 
eliminação da clivagem nos domínios da 
investigação e da inovação na Europa, à 
identificação e dinamização das pequenas 
unidades de excelência embrionária na 
União, à cooperação com países terceiros, 
à investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
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e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

Or. en

Alteração 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

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, às 
matemáticas, 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.

Or. fr

Alteração 484
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 13 –  n.º 1
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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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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 
multidisciplinares, interdisciplinares e 
transdisciplinares, às ciências económicas 
e sociais e às ciências humanas, à 
matemática, 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.

Or. en

Justificação

É de lamentar que, até à data, os matemáticos não tenham sido habilitados a participar nos 
anteriores programas-quadro. O Programa Horizonte 2020 deveria colmatar esta lacuna e 
criar as medidas apropriadas.

Alteração 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

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 

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 
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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.

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, às 
alterações climáticas e ao 
desenvolvimento sustentável, ao 
envolvimento das PME na investigação e 
na inovação e a uma maior participação 
do setor privado, à promoção do 
funcionamento e da realização do Espaço 
Europeu da Investigação, à cooperação 
com países terceiros, à investigação e 
inovação responsáveis, incluindo uma 
perspetiva de género, ao reforço da
atratividade da profissão de investigador e 
à facilitação da mobilidade transfronteiras 
e intersetorial dos investigadores.

Or. en

Alteração 486
Judith A. Merkies

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, 

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, 
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incluindo as questões de género, ao reforço 
da atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial dos 
investigadores.

incluindo as questões de género, ao 
envolvimento das PME na investigação e 
na inovação e a uma maior participação 
do setor privado, ao reforço da atratividade 
da profissão de investigador e à facilitação 
da mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores.

Or. en

Alteração 487
Romana Jordan

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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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 
expansão da cooperação pan-europeia na 
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.

Or. en

Alteração 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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 
participação do setor privado, em geral, e 
ao envolvimento das PME, em particular, 
ao reforço da atratividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

Or. en

Alteração 489
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial dos 
investigadores.

entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à 
matemática, 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.

Or. en

Alteração 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial dos 

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 
alargamento da participação na 
investigação e na inovação na União, 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 



AM\906699PT.doc 183/192 PE492.656v01-00

PT

investigadores. transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

Or. en

Alteração 491
Edit Herczog

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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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 
alargamento da participação na 
investigação e na inovação na União, 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.

Or. en

Alteração 492
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 13 –  n.º 1



PE492.656v01-00 184/192 AM\906699PT.doc

PT

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 atractividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersectorial 
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 
investigação e inovação multidisciplinares 
e interdisciplinares, 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 e éticas, incluindo as questões 
de género e de idade, ao reforço da 
atratividade da profissão de investigador e 
à facilitação da mobilidade transfronteiras 
e intersetorial dos investigadores.

Or. en

Alteração 493
Konrad Szymański

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 

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 
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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.

Espaço Europeu da Investigação, ao 
desenvolvimento da investigação nos 
sistemas jurídicos europeus, à cooperação 
com países terceiros, à investigação e 
inovação éticas e responsáveis, incluindo o 
respeito da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres na investigação, 
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 494
Konrad Szymański

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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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, ao 
reforço da atratividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

Or. en
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Justificação

A expressão "questões de género" é ambígua quando referente aos conteúdos dos projetos, 
podendo também ser associada a programas controversos e não partilhados de forma 
generalizada.

Alteração 495
Marisa Matias

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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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, a uma 
governação da investigação e à 
investigação participativa, ao reforço da 
atratividade da profissão de investigador e 
à facilitação da mobilidade transfronteiras 
e intersetorial dos investigadores.

Or. en

Alteração 496
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 13 –  n.º 1
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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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial 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, a uma 
governação mais inclusiva em termos de 
investigação, a uma investigação 
participativa, ao reforço da atratividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores.

Or. en

Alteração 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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 

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 
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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 atractividade da profissão de 
investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial dos 
investigadores.

sociais e às ciências humanas, a uma 
abordagem sistémica das questões 
espaciais, urbanas e territoriais, 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.

Or. en

Justificação

O território enquanto dimensão espacial (utilização da Terra, região e cidades) está 
completamente ausente do programa. Trata-se de um elemento essencial e central dos 
desafios societais e deve ser integrado em todas as ações.

Alteração 498
Elisabetta Gardini

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 atractividade da profissão de 

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 responsáveis, 
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investigador e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersectorial dos 
investigadores.

incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

Or. en

Alteração 499
Anna Záborská, Jan Březina

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 europeus, à cooperação 
com países terceiros, à investigação e 
inovação éticas e responsáveis, incluindo o 
respeito da igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres na investigação, 
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 500
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para assegurar que as preocupações 
transversais são devidamente tidas em 
conta na aplicação do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a Comissão deve efetuar 
uma análise e avaliação não só 
económicas, mas também societais, éticas 
e de sustentabilidade dos programas de 
investigação específicos, como parte do 
acompanhamento e avaliação regulares 
do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 501
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de assegurar que os candidatos 
disponham de liberdade suficiente para 
criar projetos interdisciplinares com 
soluções inovadoras que respondam a 
várias prioridades do Programa Horizonte 
2020, os convites à apresentação de 
propostas devem ser tão abertos quanto 
possível. A fim de proporcionar uma 
margem suficiente às abordagens 
ascendentes e a mecanismos abertos, 
simples e rápidos para cada um dos 
desafios e tecnologias que permitam 
oferecer aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
possibilidade de propor soluções de 
vanguarda, da sua própria escolha, os 
programas de trabalho são definidos em 
termos latos, com o menor número 
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possível de detalhes.

Or. en

Alteração 502
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 13.º-A
Toda a investigação e inovação assentam 
na capacidade de os investigadores, 
centros de investigação, empresas e 
cidadãos poderem abertamente aceder, 
partilhar e utilizar as informações 
científicas. Para aumentar a circulação e 
a exploração do conhecimento, o acesso 
em linha livre e gratuito às publicações 
científicas, já abrangido no Sétimo 
Programa-Quadro, deve ser o princípio 
geral aplicável às publicações científicas 
que beneficiam de financiamento público 
a título do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Além disso, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve experimentar o livre 
acesso em linha aos dados científicos 
produzidos ou reunidos no quadro de 
investigação financiada com verbas 
públicas, por forma a que o livre acesso a 
este tipo de dados se torne a regra geral 
até 2020. Simultaneamente, a divulgação 
dos resultados da investigação é limitada 
caso as atividades de registo de patentes 
possam ser prejudicadas.

Or. en

Justificação

São produzidos dados altamente sensíveis em matéria de investigação e de inovação, sendo 
necessário fazer valer, numa perspetiva de segurança, as possibilidades de salvaguardar esta 
última e os direitos de patente. Uma obrigação de livre acesso só seria aceitável se se 
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restringisse às versões publicadas, não se observando qualquer obrigação de publicação ou 
interferência com a exploração comercial dos resultados da investigação ou com a 
possibilidade de proteger resultados mercê de direitos de propriedade intelectual. Caso 
contrário, os direitos de propriedade podem ser violados. Tal teria como consequência uma 
diminuição da participação das empresas no Programa Horizonte 2020.


