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Alteração 503
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais. As implicações éticas, sociais e 
jurídicas da investigação inovadora 
devem ser especificamente abordadas em 
todos os domínios abrangidos pelo 
programa.

Or. en

Alteração 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais, assim como a transferências dos 
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resultados científicos para todos os níveis 
do ensino e da formação.

Or. en

Justificação

Se a Europa pretender ser competitiva no tocante à educação e à formação, será necessário 
transferir os resultados da investigação para os programas.

Alteração 505
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio continuem a ser relevantes para as 
necessidades em evolução e os diversos 
desafios e tenham em conta a natureza 
evolutiva da ciência, da tecnologia, da 
inovação, da economia e da sociedade, 
quando a inovação inclui os aspetos
tecnológicos, empresariais,
organizacionais e sociais.

Or. en

Alteração 506
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
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necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais.

necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, das economias e 
da sociedade, quando a inovação inclui os 
aspetos empresariais, organizacionais,
sociais e ambientais.

Or. en

Alteração 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
aspetos empresariais, organizacionais,
sociais e ambientais.

Or. en

Alteração 508
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As propostas a presentadas serão 
avaliadas por um organismo cuja 
composição reflita adequadamente os 
conhecimentos necessários para julgar 
todos os critérios anteriormente fixados.
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Or. en

Justificação

O âmbito do Programa-Quadro Horizonte abrange todo o processo de investigação e 
inovação e entre os critérios encontra-se explicitamente o impacto. A avaliação do impacto 
social e económico e do potencial de mercado exige um conhecimento profundo das 
condições de aplicação, adoção pelo mercado e aceitação social. É, portanto, fundamental 
para a contribuição do Programa-Quadro Horizonte 2020 para a excelência, a 
competitividade e a solução dos desafios societais que a composição dos painéis de avaliação 
reflita adequadamente este aspeto e que o processo de seleção possa seguir todos os critérios 
de adjudicação.

Alteração 509
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Investigação e inovação responsáveis

No sentido de garantir uma relação 
harmoniosa e eficiente entre a ciência e a 
sociedade, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 promoverá ativamente a 
investigação e a inovação responsáveis. 
Isto significa promover um quadro de 
governação que incentive os agentes 
societais a trabalharem em conjunto 
durante todo o processo de investigação e 
inovação para um melhor alinhamento do 
mesmo, assim como dos seus resultados e 
impactos, com as expectativas, 
necessidades e valores da sociedade. Este 
quadro de governação compreenderá em 
particular:
a) Assegurar um compromisso público 
efetivo no sentido de melhorar a 
investigação e a inovação, incluindo a 
investigação participativa onde os agentes 
societais coproduzem conhecimentos para 
responder às necessidades da sociedade;



AM\907403PT.doc 7/140 PE492.710v01-00

PT

b) Incluir a dimensão do género referida 
no artigo 15.º;
c) Facultar, a título gratuito, o acesso em 
linha e a reutilização da informação, 
como referido no artigo 15.º-B;
d) Dotar, através da educação, os futuros 
investigadores e outros agentes societais, 
dos conhecimentos e ferramentas 
necessários para uma plena participação 
e responsabilização no processo de 
investigação e inovação;
e) Garantir o cumprimento dos princípios 
éticos referidos no artigo 16.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Investigação e inovação responsáveis

No sentido de garantir uma relação 
harmoniosa e eficiente entre a ciência e a 
sociedade, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 promoverá ativamente a 
investigação e a inovação responsáveis. 
Isto significa promover um quadro de 
governação que incentive os agentes 
societais a trabalharem em conjunto 
durante todo o processo de investigação e 
inovação para um melhor alinhamento do 
mesmo, assim como dos seus resultados e 
impactos, com as expectativas, 
necessidades e valores da sociedade. Este 
quadro de governação compreenderá em 
particular:
a) Assegurar um compromisso público 
efetivo no sentido de melhorar a 
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investigação e a inovação, principalmente 
a investigação participativa onde os 
agentes societais coproduzem 
conhecimentos para responder às 
necessidades da sociedade;
b) Incluir a dimensão do género referida 
no artigo 15.º;
c) Facultar, a título gratuito, o acesso em 
linha e a reutilização da informação, 
como referido no artigo 15.º-B;
d) Dotar, através da educação, os futuros 
investigadores e outros agentes societais, 
dos conhecimentos e ferramentas 
necessários para uma plena participação 
e responsabilização no processo de 
investigação e inovação;
e) Garantir o cumprimento dos princípios 
éticos referidos no artigo 16.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 511
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Investigação e inovação responsáveis

Para assegurar uma relação harmoniosa 
entre a ciência e a sociedade, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
promover a investigação e a inovação 
responsáveis, visando, entre outros, os 
seguintes aspetos:
a) Garantir o compromisso existente no 
que toca ao reforço da investigação e da 
inovação, tendo em conta os contributos 
dos agentes da sociedade para responder 
às necessidades da sociedade;
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b) Ter em conta a dimensão de género 
referida no artigo 15.º;
c) Facultar acesso gratuito, bem como a 
reutilização da informação científica;
d) Dotar os futuros investigadores e 
outros agentes societais dos 
conhecimentos e das ferramentas 
suficientes para a participação e a 
responsabilização no processo de 
investigação e inovação;
e) Garantir o cumprimento dos princípios 
éticos previstos no artigo 16.º;
f) Promover um quadro de governação 
que incentive a cooperação entre os 
diferentes agentes societais durante todo o 
processo de investigação e inovação, para 
que os resultados sejam tão consentâneos 
quanto possível com as necessidades e 
expectativas da sociedade. 

Or. es

Justificação

Este novo artigo elenca alguns dos aspetos que devem ser promovidos durante o processo de 
investigação e inovação para garantir que se trata de um processo responsável.

Alteração 512
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Igualdade de géneros Igualdade

Or. en

Alteração 513
Konrad Szymański
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 514
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 515
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Igualdade de géneros Igualdade de géneros e não-discriminação

Or. es

Justificação

O escopo deste artigo é alargado, de molde a incluir a não-discriminação.

Alteração 516
Konrad Szymański
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
respeitará a excelência científica e a 
qualificação profissional dos profissionais 
da investigação aquando da promoção da 
igualdade de oportunidades para homens 
e mulheres no conteúdo da investigação e 
inovação.

Or. en

Alteração 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva da igualdade 
de géneros e a dimensão do género no 
conteúdo da investigação e inovação. Será 
prestada especial atenção ao equilíbrio de 
géneros em todos os organismos como 
júris, comités e grupos de peritos. 

Or. en

Alteração 518
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 519
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva da igualdade 
entre homens e mulheres.

Or. en

Justificação

A expressão utilizada no considerando deve ser corrigida para ter em conta a formulação do 
TUE, do TFUE e do artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais: estes textos remetem 
sempre para o conceito da "igualdade entre homens e mulheres", e não para a formulação 
nem sempre aceite de "género". A expressão "dimensão do género" é ambígua quando se 
refere aos conteúdos dos projetos e pode também ser associada a programas controversos e 
que não comummente aceites.

Alteração 520
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva da igualdade 
de oportunidades para homens e mulheres
no conteúdo da investigação e inovação.

Or. en
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Alteração 521
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
tomará as medidas adequadas para evitar 
qualquer tipo de discriminação com base 
no sexo, raça ou origem étnica, religião 
ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual no conteúdo da 
investigação e inovação, nomeadamente 
medidas para remover barreiras à 
acessibilidade das pessoas com 
deficiência.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 21.º da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, do artigo 2.º do 
Tratado da União Europeia, do artigo 10.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, e da Convenção das Nações Unidas de sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, as instituições europeias devem garantir que nenhuma política ou legislação 
europeia seja discriminatória para os cidadãos europeus por várias razões, incluindo a 
deficiência.

Alteração 522
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve tomar as medidas adequadas para 
evitar qualquer tipo de discriminação com 
base no sexo, na raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual no conteúdo da 
investigação e inovação. 
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Or. es

Justificação

As instituições europeias devem garantir a ausência de discriminação na legislação ou nas 
políticas no que toca aos aspetos mencionados; esta disposição deve ser incluída no 
regulamento, para que o Programa Horizonte 2020 esteja explicitamente ligado a estes 
princípios.

Alteração 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva do equilíbrio 
de géneros em todos os programas, 
comités de avaliação, grupos consultivos e 
de peritos, bem como em qualquer órgão 
decisório existente ou criado para a sua 
execução. Para este efeito, serão 
elaboradas metas e implementadas ações 
apropriadas, concebidas para alcançar 
essas metas.

Or. en

Alteração 524
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos projetos de investigação em que os 
seres humanos são o objeto ou os 
utilizadores finais, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 assegurará a igualdade de 
tratamento de todos os participantes ou 
grupos societais. 
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Or. en

Alteração 525
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
respeitará a excelência científica e a 
qualificação profissional dos profissionais 
da investigação aquando da promoção da 
igualdade de oportunidades para homens 
e mulheres no conteúdo da investigação e 
inovação.

Or. en

Alteração 526
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover a igualdade, serão 
aplicadas medidas específicas para ajudar 
a integrar na vida laboral as pessoas que 
interrompam a sua carreira profissional. 

Or. en

Alteração 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 528
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Livre acesso

A fim de aumentar a exploração e a 
difusão dos resultados e, desta forma, 
estimular a inovação europeia, será 
obrigatório que o acesso às publicações 
resultantes da investigação financiada 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020 
seja livre. Será promovido o acesso livre 
aos dados científicos produzidos ou 
reunidos no âmbito da investigação 
financiada pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 529
Edit Herczog
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Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Recursos humanos

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribuirá para promover e tornar mais 
atrativa a carreira dos investigadores em 
toda a Europa. Em consequência, será 
aplicado de forma a promover a criação 
de um mercado único dos investigadores, 
em particular proporcionando 
mecanismos adequados que reduzam as 
disparidades salariais entre os 
investigadores no âmbito deste programa.

Or. en

Alteração 530
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Livre acesso

A fim de aumentar a exploração e a 
difusão dos resultados e, desta forma, 
estimular a inovação europeia, será 
incentivado o acesso livre e sustentável às 
publicações resultantes da investigação 
financiada pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020, velando simultaneamente 
por que os cientistas europeus possam 
publicar nas revistas mais conceituadas e 
noutros foros.  Poderá ser promovido o 
acesso livre aos dados científicos 
produzidos ou reunidos no âmbito da 
investigação financiada pelo Programa-
Quadro Horizonte 2020.
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Sempre que as publicações resultantes do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 sejam 
publicadas num formato de leitura livre e 
gratuito, o custo de publicação ficará a 
cargo do orçamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Com base no relatório de Teresa Riera Madurell, alteração n.° 45.

Alteração 531
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Livre acesso

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

Or. en

Justificação

Deve especificar-se o tipo de publicação a fim de precisar se estão em causa os resultados já 
publicados ou todos os tipos de publicações. Além disso, levanta-se um problema económico. 
As normas que promovem a liberdade de acesso, mas deixam a definição das suas 
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modalidades para as convenções, criam confusão e insegurança jurídica.

Alteração 532
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Livre acesso

A fim de aumentar a exploração e a 
difusão dos resultados e, desta forma, 
estimular a inovação europeia, será 
obrigatório que o acesso às publicações 
resultantes da investigação financiada 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020 
seja livre. Será promovido o acesso livre 
aos dados científicos produzidos ou 
reunidos no âmbito da investigação 
financiada pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Carreiras dos investigadores

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º xx/2013 [Regras de 
Participação], que contribuirá para o 
reforço de um mercado único dos 
investigadores e para a atratividade da 
carreira de investigador em toda a União, 
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no contexto do Espaço Europeu de 
Investigação, tendo em conta o caráter 
transnacional da maioria das ações por 
ele apoiadas.

Or. en

Alteração 534
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Carreiras dos investigadores

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribuirá para tornar mais atrativa a 
carreira dos investigadores em toda a 
Europa. Em consequência, será aplicado 
de forma a promover a criação de um 
mercado único dos investigadores, em 
particular proporcionando mecanismos 
adequados que reduzam as disparidades 
salariais entre os investigadores no 
âmbito deste programa.

Or. en

Alteração 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Atrativo das carreiras dos investigadores
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O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribuirá para promover e tornar mais 
atrativa a carreira dos investigadores em 
toda a Europa. Em consequência, será 
aplicado de forma a promover a criação 
de um mercado único dos investigadores, 
em particular proporcionando 
mecanismos adequados que reduzam as 
disparidades salariais entre os 
investigadores no âmbito deste programa.

Or. en

Alteração 536
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Recursos humanos

É essencial garantir a disponibilização 
futura do capital humano necessário, 
para abrir o caminho da Europa rumo à 
liderança científica, tecnológica e 
inovadora. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 contribuirá para 
promover e tornar mais atrativa a carreira 
dos investigadores em toda a Europa, no 
contexto do Espaço Europeu de 
Investigação. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 contribuirá, além disso, 
para cultivar o capital humano 
necessário, promovendo o ensino da 
ciência, da tecnologia, da engenharia e da 
matemática (STEM), que constitui o 
substrato necessário para o êxito dos 
futuros cientistas e inovadores.

Or. en
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Alteração 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
a Declaração de Helsínquia, a Convenção 
do Conselho da Europa sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, assinada em 
Oviedo, em 4 de abril de 1997, e os seus 
Protocolos Adicionais, a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem e seus 
Protocolos Adicionais, a Resolução das 
Nações Unidas sobre a Proibição da 
Clonagem de Seres Humanos, de março 
de 2005, a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança, a 
Declaração Universal sobre o Genoma 
Humano e os Direitos Humanos adotada 
pela UNESCO, a Convenção das Nações 
Unidas sobre as Armas Biológicas e 
Tóxicas (CABT), o Tratado Internacional 
sobre os Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura e as 
resoluções relevantes da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).  Os 
responsáveis ou os participantes em 
projetos de investigação sobre questões 
sensíveis do ponto de vista ético, como, 
por exemplo, as análises de ADN em seres 
humanos, a investigação sobre pessoas 
incapazes de dar um consentimento 
informado, a investigação relacionada 
com o sofrimento de animais vertebrados, 
etc., obterão a aprovação dos comités de 
ética nacionais ou locais relevantes antes 
de iniciar as atividades. De igual modo, a 
Comissão efetuará sistematicamente uma 
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análise ética. Em casos específicos, poder-
se-á proceder a uma análise ética durante 
a execução de um projeto. A Comissão 
informará anualmente o Parlamento 
Europeu sobre suas atividades neste 
âmbito e, além disso, transmitirá ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
informações se estes as solicitarem. 
Durante a execução do presente 
programa, os progressos científicos e as 
disposições nacionais e internacionais 
serão objeto de acompanhamento regular 
pela Comissão, a fim de ter em conta 
qualquer evolução relevante.

Or. en

Justificação

Durante o 6 .º PQ. e o 7.º PQ. foi incluída uma formulação muito mais abrangente em 
matéria de princípios éticos. A alteração visa cobrir todos os documentos internacionais e da 
UE relevantes, igualmente ao abrigo do Programa-Quadro Horizonte 2020. Há que evitar a 
impressão de que os limites éticos são agora menos importantes para a União Europeia. Por 
outro lado, a ideia de uma análise sistemática das questões sensíveis (que não são só as 
células estaminais embrionárias humanas), mas também de outras questões como a 
investigação sobre pessoas incapazes de dar um consentimento informado, é necessária e foi 
incluída nos documentos do 6 .º PQ. e o 7.º PQ.

Alteração 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia,
a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais, a 
Diretiva 2004/23/CE relativa aos tecidos e 
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células humanos e o Regulamento (CE) 
n.º 1394/2007 relativo a medicamentos de 
terapia avançada. 

Or. en

Alteração 539
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais. As 
atividades de investigação devem também 
ter em conta o artigo 13.º do TFUE e 
reduzir a utilização de animais na 
investigação e nos ensaios, com o objetivo 
de substituir essa prática a título 
definitivo, mormente através do 
desenvolvimento estratégico e da 
integração e aplicação de métodos e 
tecnologias inovadoras sem recurso a 
animais.

Or. sl

Alteração 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, os seus Protocolos Adicionais, 
bem como a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.

Or. fr

Alteração 541
Maria da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.
Serão tidos em conta os pareceres do 
Grupo Europeu de Ética para as Ciências 
e as Novas Tecnologias.

Or. en

Alteração 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais.

Todas as atividades de investigação e 
inovação executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar os princípios éticos e a legislação 
relevante nacional, da União e 
internacional, nomeadamente a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
e a Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e seus Protocolos Adicionais, bem 
como a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência.

Or. en

Alteração 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação e à necessidade de 
garantir níveis elevados de proteção da 
saúde humana.

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação com base no sexo, na 
raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
à necessidade de garantir níveis elevados 
de proteção da saúde humana.

Or. fr

Alteração 544
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação e à necessidade de 
garantir níveis elevados de proteção da 
saúde humana.

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, à proteção da 
dignidade humana, ao princípio do 
primado do ser humano, ao direito à 
proteção da vida privada, ao direito à 
proteção dos dados pessoais, ao direito à 
integridade física e mental dos seres 
humanos, ao direito à não-discriminação e 
à necessidade de garantir níveis elevados 
de proteção da saúde humana.

Or. it

Justificação

Há também que fazer referência à proteção da dignidade humana (ver, por exemplo, o artigo 
1. º da Carta dos Direitos Fundamentais) e ao princípio do primado do ser humano. O uso da 
expressão “ser humano” alarga o âmbito da proteção concedida, dado que é mais 
"científica", objetiva e menos controversa, pelo que deve ser preferida ao termo “pessoa” em 
instrumentos jurídicos.

Alteração 545
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação e à necessidade de 
garantir níveis elevados de proteção da 
saúde humana.

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação com base no sexo, raça 
ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
à necessidade de garantir níveis elevados 
de proteção da saúde humana.
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Or. en

Alteração 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação e à necessidade de 
garantir níveis elevados de proteção da 
saúde humana.

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação com base no sexo, raça 
ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
à necessidade de garantir níveis elevados 
de proteção da saúde humana.

Or. en

Alteração 547
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação e à necessidade de 
garantir níveis elevados de proteção da 
saúde humana.

É prestada especial atenção ao princípio da 
proporcionalidade, ao direito à proteção da 
vida privada, ao direito à proteção dos 
dados pessoais, ao direito à integridade 
física e mental das pessoas, ao direito à 
não-discriminação com base no sexo, raça 
ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e 
à necessidade de garantir níveis elevados 
de proteção da saúde humana.

Or. en
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Alteração 548
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades de investigação e inovação 
executadas no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 incidem exclusivamente 
em aplicações civis.

2. As atividades de investigação e inovação 
executadas no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 incidem exclusivamente 
em aplicações civis. O financiamento da 
investigação e da inovação no domínio da 
defesa, incluindo as tecnologias de dupla 
utilização civil e militar, ficará excluído 
do programa. 

Or. en

Alteração 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As atividades de investigação e inovação 
executadas no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 incidem exclusivamente 
em aplicações civis.

2. As atividades de investigação e inovação 
executadas no âmbito do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 incidem principalmente
em aplicações civis.

Or. en

Alteração 550
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)



PE492.710v01-00 30/140 AM\907403PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(a) Atividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;

a) Atividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução, terapêuticos ou científicos;

Or. en

Alteração 551
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Atividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;

a) Atividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução, terapêuticos ou científicos;

Or. en

Alteração 552
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Atividades de investigação destinadas à 
clonagem humana para efeitos de 
reprodução;

(a) Atividades de investigação destinadas à 
clonagem humana e animal para efeitos de 
reprodução;

Or. it

Alteração 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;

b) Atividades de investigação destinadas a 
alterar o genoma humano para outros fins 
que não preventivos, de diagnóstico ou 
terapêuticos, bem como atividades de 
investigação destinadas a alterar o 
património genético de seres humanos e 
que possam tornar essas alterações 
hereditárias;

Or. en

Justificação

As intervenções no genoma humano para fins de melhoramento constituem uma infração a 
princípios relevantes como o princípio da igualdade e regem-se por instrumentos jurídicos 
internacionais como a Convenção de Oviedo (cf. Artigo 13.º).

Alteração 554
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético de seres 
humanos e que possam tornar essas 
alterações hereditárias;

b) Atividades de investigação destinadas a 
alterar o património genético da pessoa 
humana e dos animais e que possam 
tornar essas alterações hereditárias;

Or. en

Alteração 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades de investigação destinadas à Suprimido
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criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, nomeadamente por 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

Or. en

Alteração 556
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, nomeadamente por 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

Suprimido

Or. en

Alteração 557
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, nomeadamente por 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

c) Atividades de investigação destinadas 
quer à criação, por transferência de 
núcleos de células somáticas, por
partenogénese ou por outros meios, quer 
à destruição de embriões humanos para 
quaisquer fins, incluindo a aquisição de 
células estaminais, bem como atividades 
de investigação que impliquem a 
utilização de células estaminais 
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embrionárias humanas.

Or. en

Justificação

Deve respeitar-se a subsidiariedade num âmbito em que existe uma tal variedade de opções 
éticas e soluções jurídicas entre os Estados-Membros. Também deve excluir-se o 
financiamento dos tipos de investigação mencionados na disposição, à luz do princípio 
jurídico de coerência da UE na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça no processo 
Brüstle. A referência à partenogénese visa uma referência mais ampla a possíveis meios 
técnicos de criação de embriões humanos.

Alteração 558
Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 
exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, nomeadamente por 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

c) Atividades de investigação destinadas 
quer à criação, por transferência de 
núcleos de células somáticas, por 
partenogénese ou por outros meios, quer 
à destruição de embriões humanos para 
quaisquer fins, incluindo a aquisição de 
células estaminais; bem como atividades 
de investigação que impliquem a 
utilização de células estaminais 
embrionárias humanas.

Or. en

Alteração 559
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades de investigação destinadas à 
criação de embriões humanos 

c) Atividades destinadas à criação de 
embriões humanos exclusivamente para 
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exclusivamente para fins de investigação 
ou para fins de aquisição de células 
estaminais, nomeadamente por 
transferência de núcleos de células 
somáticas.

fins de investigação ou para fins de 
aquisição de células estaminais, incluindo 
por meio de transferência de núcleos de 
células somáticas.

Or. en

Alteração 560
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investigação que implique a 
destruição de embriões humanos.

Or. en

Alteração 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investigação que implique a 
destruição de células estaminais 
embrionárias humanas;

Or. de

Justificação

As atividades de investigação que impliquem a destruição de células estaminais embrionárias 
humanas não devem receber apoio financeiro do Programa-Quadro Horizonte 2020. 

Alteração 562
Algirdas Saudargas
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investigação que implique a 
destruição de embriões humanos;

Or. en

Alteração 563
Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investigação que implique a 
destruição de embriões humanos;

Or. en

Alteração 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investigação que implique a 
destruição de embriões humanos.

Or. en

Alteração 565
Petru Constantin Luhan

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

(c-A) Atividades de investigação 
destinadas à criação de uma sociedade de 
vigilância.

Or. en

Alteração 566
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Investigação classificada como 
causadora de sofrimento intenso em 
animais vertebrados.

Or. en

Alteração 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investigação que utilize células 
estaminais embrionárias humanas.

Or. de

Alteração 568
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investigação que utilize células 
estaminais embrionárias humanas.

Or. en

Alteração 569
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investigação que utilize células 
estaminais embrionárias humanas.

Or. en

Alteração 570
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investigação que implique a 
utilização de primatas não humanos 
capturados em estado selvagem e as crias 
de primatas capturados em estado 
selvagem.

Or. en

Justificação

Os projetos que impliquem a utilização de primatas não humanos capturados em estado 
selvagem ou das crias de primatas não humanos capturados em estado selvagem não devem 
ser apoiados devido ao grau de sofrimento causado e à necessidade de pôr termo à captura 
de primatas selvagens para utilização em laboratórios.
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Alteração 571
Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

(c-B) Investigação que utilize células 
estaminais embrionárias humanas.

Or. en

Alteração 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Investigação que implique a doação 
para fins comerciais de óvulos, tecidos e 
células, bem como a maternidade de 
substituição.

Or. en

Alteração 573
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Investigação que implique separar a 
mãe das suas crias.

Or. en
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Justificação

Os projetos que implicam separar a mãe das suas crias são muito criticados devido ao grau 
inaceitável de sofrimento causado ao animal; estes projetos não devem receber 
financiamento público.

Alteração 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
excluirá as entidades jurídicas (incluindo 
as entidades afiliadas) cuja participação, 
pelos objetivos perseguidos, local de 
estabelecimento, natureza ou localização 
das suas atividades, obrigue a União
Europeia a reconhecer como legal ou a 
apoiar ou ajudar a manter uma situação 
criada por uma violação grave do direito 
internacional (incluindo o direito 
internacional humanitário), quando a 
referida violação tenha sido estabelecida 
por uma resolução do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, ou por um 
acórdão ou parecer consultivo do 
Tribunal Internacional de Justiça;

Or. en

Alteração 575
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O Programa-Quadro Horizonte 2020 



PE492.710v01-00 40/140 AM\907403PT.doc

PT

excluirá a participação de empresas 
estabelecidas num país terceiro que se 
promova a si próprio como centro 
financeiro offshore ou não tenha 
impostos ou tenha impostos meramente 
simbólicos, que não pratique um 
intercâmbio efetivo de informações com 
as autoridades fiscais estrangeiras, que 
enferme de uma falta de transparência em 
termos de disposições legislativas, 
jurídicas ou administrativas ou que não 
exija uma presença local substantiva;

Or. en

Alteração 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

4. 4. A investigação sobre células 
estaminais humanas, adultas, embrionárias 
ou provenientes do cordão umbilical, pode 
ser financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. A 
investigação sobre células embrionárias 
apenas pode ser realizada em embriões 
supranumerários, concebidos através de 
uma fecundação in vitro e que não sejam 
necessários para fins reprodutivos. Não 
são financiadas atividades de investigação 
que sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é 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:
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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 577
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Podem 
igualmente ser financiadas atividades de 
investigação destinadas à criação de 
embriões humanos exclusivamente para 
fins de investigação ou para fins de 
aquisição de células estaminais, 
nomeadamente por transferência de 
núcleos de células somáticas se a 
investigação não puder ser efetuada 
mediante o recurso a embriões 
supranumerários, dependendo do quadro 
jurídico dos Estados-Membros envolvidos. 
Não são financiadas atividades de 
investigação que sejam proibidas em todos 
os Estados-Membros. Não é financiada 
num Estado-Membro qualquer atividade 
que seja nele proibida.

Or. en

Alteração 578
Oreste Rossi
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

4. As atividades de investigação destinadas 
a desenvolver e melhorar as terapias 
baseadas em células estaminais humanas 
e adultas serão apoiadas. O financiamento 
para a investigação sobre células 
estaminais humanas adultas pode ser 
concedido, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Em 
particular, deve ser apoiada a 
investigação sobre células estaminais 
provenientes do sangue do cordão 
umbilical e células estaminais 
pluripotentes induzidas. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

Or. it

Alteração 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.

4. A investigação sobre outros tipos de
células estaminais humanas pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.
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Or. de

Justificação

Consequência da alteração de Angelika Niebler ao artigo 16.º, n.º 3, alínea c-A) (nova). 

Alteração 580
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.

4. A investigação sobre outros tipos de
células estaminais humanas pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.

Or. en

Alteração 581
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas não embrionárias pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
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seja nele proibida. seja nele proibida.

Or. it

Justificação

Consentâneo com o artigo 16.º, n.º 3, alínea c), que exclui a investigação utilizando células 
embrionárias humanas.

Alteração 582
Algirdas Saudargas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.

4. A investigação sobre outros tipos de
células estaminais humanas pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.

Or. en

Alteração 583
Elisabetta Gardini,

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 

4. A investigação sobre outros tipos de
células estaminais humanas pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
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sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.

sejam proibidas em todos os Estados-
Membros. Não é financiada num Estado-
Membro qualquer atividade que seja nele 
proibida.

Or. en

Alteração 584
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A investigação sobre células estaminais 
humanas, adultas e embrionárias, pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

4. A investigação sobre outros tipos de
células estaminais humanas pode ser 
financiada, dependendo do conteúdo da 
proposta científica e do quadro jurídico dos 
Estados-Membros envolvidos. Não são 
financiadas atividades de investigação que 
sejam proibidas em todos os 
Estados-Membros. Não é financiada num 
Estado-Membro qualquer atividade que 
seja nele proibida.

Or. en

Alteração 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Podem ser financiadas atividades de 
investigação destinadas à criação de 
embriões humanos exclusivamente para 
fins de investigação ou para fins de 
aquisição de células estaminais, 
nomeadamente por transferência de 
núcleos de células somáticas nos casos em 
que a investigação esteja autorizada pelos 
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Estados-Membros relevantes quando o 
objeto da investigação não puder ser 
atingido mediante o recurso a embriões 
supranumerários. No caso da 
investigação sobre os embriões 
supranumerários, pode ser concedido 
financiamento a projetos que incluam a 
aquisição de células estaminais.

Or. en

Justificação

A investigação nem sempre pode atingir os seus fins utilizando embriões supranumerários. A 
qualidade dos embriões supranumerários obtidos a partir da FIV nem sempre é a melhor e 
pode distorcer os resultados da investigação. A criação de novos embriões por transferência 
de núcleos de células somáticas será indispensável no futuro para a aplicação terapêutica da 
investigação sobre células estaminais embrionárias humanas.

Alteração 586
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A investigação financiada pela 
União Europeia no âmbito da Diretiva 
2010/63/UE relativa à proteção dos 
animais utilizados para fins científicos 
será objeto de um processo de análise 
rigoroso e transparente do mérito ético e 
científico, incluindo a plena 
fundamentação das alegações respeitantes 
à pertinência dos modelos animais para a 
situação humana, bem como o requisito 
de levar a cabo uma avaliação 
retrospetiva de todos os ensaios com 
animais financiados pela União Europeia, 
independentemente da espécie animal ou 
da gravidade;

Or. en
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Justificação

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve cumprir os requisitos da Diretiva 2010/63/UE 
relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos. Para tal, é necessária uma 
avaliação global do projeto sempre que se utilizem animais nos ensaios. Além disso, no caso 
da investigação sobre animais financiada pela União Europeia, deverá igualmente efetuar-se 
uma avaliação retrospetiva para assegurar o permanente controlo da pertinência dos 
modelos de animais a fim de melhorar as futuras decisões em matéria de financiamento e 
servir de base para as mesmas.

Alteração 587
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os domínios de investigação indicados 
no n.º 3 podem ser revistos no contexto da 
avaliação intercalar prevista no artigo 26.º, 
n.º 1, em função dos progressos científicos.

5. Quando se considere que os domínios 
de investigação indicados no n.º 3 devem 
ser revistos no contexto da avaliação 
intercalar prevista no artigo 26.º, n.º 1, em 
função dos progressos científicos, a 
Comissão leva a cabo a referida revisão 
mediante uma proposta legislativa.

Or. en

Alteração 588
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Todos os convites à apresentação de 
propostas no domínio da investigação 
sobre segurança serão objeto de uma 
avaliação de impacto ético e societal ex 
ante e todos os projetos propostos para 
financiamento serão objeto de uma 
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revisão ética durante a sua aplicação. A 
avaliação de impacto ex ante e a revisão 
ética ultrapassarão os estreitos limites da 
privacidade e da proteção de dados e terão 
em conta os impactos societais mais 
amplos do programa de I&D em matéria 
de segurança subjacente. Os convites e as 
propostas de projetos que suscitem graves 
preocupações de foro ético e/ou societal 
serão sujeitos a uma supervisão e a um 
controlo reforçados.

Or. en

Alteração 589
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas e políticas de financiamento da 
União, incluindo os Fundos Estruturais, a 
Política Agrícola Comum, o Programa 
para a Competitividade das Empresas e 
das PME (COSME), Erasmus para todos, 
Life e a Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 590
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 



AM\907403PT.doc 49/140 PE492.710v01-00

PT

complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais.

complementar relativamente a outros 
programas e políticas de financiamento da 
União, incluindo os Fundos Estruturais, a 
Política Agrícola Comum, o Programa 
para a Competitividade das Empresas e 
das PME (COSME), Erasmus para todos, 
Life+ e a Estratégia Europa 2020, bem 
como ao financiamento dos 
Estados-Membros destinado à 
investigação e à inovação.

Or. en

Alteração 591
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 17 

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais e os 
programas e as medidas específicos de 
apoio e de compensação ao abrigo da 
política regional e de coesão.

Or. pt

Justificação

Deve existir uma complementaridade, para efeitos de coerência e eficiência, entre o 
Programa Horizonte 2020 e os programas de financiamento da União, ao abrigo dos fundos 
estruturais, os quais não podem esquecer também os programas e as medidas específicos.

Alteração 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais e o 
Programa para a Competitividade das 
Empresas e das PME (COSME).

Or. en

Alteração 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União, 
incluindo os Fundos Estruturais, o 
Programa para a Competitividade das 
Empresas e das PME (COSME) e 
Erasmus para todos.

Or. en

Alteração 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o principal objetivo do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 será o 
financiamento da investigação de 
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excelência.
Os Fundos Estruturais têm um papel 
fundamental a desempenhar no 
desenvolvimento de capacidades e na 
criação de uma "escada para a 
excelência", a fim de gerar projetos de 
excelência que possam candidatar-se ao 
financiamento previsto no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
As sinergias entre o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e a política de coesão, em 
apoio da investigação e da inovação, terão 
lugar mediante a aplicação de medidas 
complementares de forma coordenada. 
Sempre que possível, será promovida a 
interoperabilidade dos dois instrumentos e 
encorajado o financiamento cumulativo 
ou combinado.

Or. en

Alteração 595
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os fundos nacionais e regionais 
apoiarão projetos com avaliação positiva, 
como o CEI, Marie Curie ou ações em 
colaboração, que cumpram os critérios de 
excelência, mas para os quais não exista 
financiamento suficiente no Programa-
Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 596
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Sinergias com os Fundos Estruturais

Os Fundos Estruturais devem ser 
plenamente mobilizados para apoiar a 
criação de capacidades e de 
infraestruturas de I&D nas regiões, por 
meio de atividades específicas que se 
destinem à criação de centros de 
excelência.

Or. en

Alteração 597
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Organizações da sociedade civil

(1) É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das 
organizações da sociedade civil no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, bem 
como ao impacto da inovação nessas 
empresas. A avaliação quantitativa e 
qualitativa da participação das 
organizações da sociedade civil é 
realizada como parte integrante das 
modalidades de avaliação e 
acompanhamento.
(2) É dada especial atenção às iniciativas 
que visem uma maior sensibilização e 
facilitação do acesso das organizações da 
sociedade civil ao financiamento no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Para tal, serão utilizados o 
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Programa-Quadro Horizonte 2020 e 
outros programas de financiamento da 
União. 
(3) As organizações da sociedade civil 
serão consultadas durante a aplicação, a 
programação, o acompanhamento e a 
avaliação do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Selo de excelência

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribuirá para a identificação dos 
centros de excelência, para a avaliação do 
seu potencial e para a melhoria da sua 
visibilidade mediante a atribuição de um 
selo de excelência. 

Or. en

Alteração 599
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Pequenas e médias empresas Setor privado e pequenas e médias 
empresas
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Or. en

Alteração 600
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma maior participação do setor privado e, 
em particular, das pequenas e médias 
empresas (PME) no Programa-Quadro 
Horizonte 2020, bem como ao impacto da 
inovação nessas empresas. A avaliação 
quantitativa e qualitativa da participação do 
setor privado é realizada como parte 
integrante das modalidades de avaliação e 
acompanhamento.

Or. en

Alteração 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma maior participação do setor privado e, 
em particular, das pequenas e médias 
empresas (PME) no Programa-Quadro 
Horizonte 2020, bem como ao impacto da 
inovação nessas empresas. A avaliação 
quantitativa e qualitativa da participação do 
setor privado e, em particular, das PME é 
realizada como parte integrante das 
modalidades de avaliação e 
acompanhamento.

Or. en
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Alteração 602
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma maior participação das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

Or. de

Alteração 603
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, bem 
como ao impacto da inovação nessas 
empresas. A avaliação quantitativa e 
qualitativa da participação das PME é 
realizada como parte integrante das 
modalidades de avaliação e 
acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da investigação e inovação nessas 
empresas. A avaliação quantitativa e 
qualitativa da participação das PME é 
realizada como parte integrante das 
modalidades de avaliação e 
acompanhamento.

Or. ro
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Alteração 604
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) durante toda a 
aplicação do Programa-Quadro Horizonte 
2020, bem como ao impacto da inovação 
nessas empresas. A avaliação quantitativa e 
qualitativa da participação das PME é 
realizada como parte integrante das 
modalidades de avaliação e 
acompanhamento.

Or. en

Alteração 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas, em 
particular nas fases mais próximas dos 
mercados. A avaliação quantitativa e 
qualitativa da participação das PME é 
realizada como parte integrante das 
modalidades de avaliação e 
acompanhamento.

Or. en
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Alteração 606
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 
1 a 6. As referidas ações específicas 
devem assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

2. Devem ser realizadas ações específicas 
mediante o estabelecimento de um 
instrumento diversificado de 
financiamento e de instrumentos de 
financiamento postos à disposição das 
PME. Serão estabelecidas ações 
específicas no âmbito do objetivo 
específico «Inovação nas PME» no ponto 
3.3., alínea a), da parte II do anexo. No 
âmbito dessas ações, será concedida 
grande importância ao financiamento e à 
aplicação de um instrumento específico a 
favor das PME que visa todos os tipos de 
PME com potencial de inovação e que será
aplicado por um organismo 
administrativo único de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME. O instrumento específico a favor 
das PME será aplicado nos domínios 
identificados no objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e em cada um dos objetivos 
específicos, definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais», que 
figuram no anexo I, parte III, pontos 1 a 
6.

Or. en

Alteração 607
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas acções específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

2. Será criado, no quadro de um 
organismo administrativo único, um 
instrumento específico a favor das PME 
destinado a todos os tipos de PME com 
potencial de inovação e que será aplicado
tal como previsto no objetivo específico 
«Inovação nas PME» no anexo I, parte 
II, ponto 3.3., alínea a). Este instrumento 
estará relacionado a nível temático com o 
objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» 
estabelecido no anexo I, parte II, ponto 1, e 
de cada um dos objetivos específicos 
definidos no âmbito da prioridade 
«Desafios Societais» estabelecida no anexo 
I, parte III, pontos 1 a 7.

Or. en

Alteração 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas acções específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
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PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a). É essencial 
que as PME estejam integradas em toda a 
cadeia de valor para poderem aceder a 
todas as oportunidades do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

As PME são uma parte essencial do tecido empresarial num grande número de setores. 
Enquanto fornecedoras diretas e indiretas da indústria, constituem elos fundamentais da 
cadeia da produtividade. É, portanto, essencial que as PME participem em atividades 
integradas com os fabricantes de equipamentos de origem e outros fornecedores, incluindo as 
grandes empresas, as organizações de investigação e tecnologia e as universidades, e que 
não estejam isoladas no seu próprio programa.

Alteração 609
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

2. Devem ser realizadas ações específicas 
para as PME no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» estabelecido no 
anexo I, parte II, ponto 1, e de cada um dos 
objetivos específicos definidos no âmbito 
da prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma, entre outras, de um 
instrumento específico a favor das PME 
que visa todos os tipos de PME com 
potencial de inovação, em sentido lato, e 
ser executadas de uma forma coerente e 
adaptada às necessidades das PME, tal 
como previsto no objetivo específico 
«Inovação nas PME» no anexo I, parte II, 
ponto 3.3., alínea a).
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Or. en

Alteração 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

2. Devem ser realizadas ações específicas 
para as PME no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» estabelecido no 
anexo I, parte II, ponto 1, e de cada um dos 
objetivos específicos definidos no âmbito 
da prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma, entre outras, de um 
instrumento específico a favor das PME 
que visa todos os tipos de PME com 
potencial de inovação e ser executadas de 
uma forma coerente e adaptada às 
necessidades das PME, tal como previsto 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» no anexo I, parte II, ponto 3.3., 
alínea a).

Or. en

Alteração 611
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
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industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a), respeitando 
plenamente o princípio de subsidiariedade 
e a procura do valor acrescentado 
europeu.

Or. en

Alteração 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas acções específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente, através de uma gestão única, e 
adaptada às necessidades das PME, tal 
como previsto no objetivo específico 
«Inovação nas PME» no anexo I, parte II, 
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ponto 3.3., alínea a).

Or. en

Justificação

Parece existir o risco de que, devido ao facto de o financiamento proceder de diferentes 
rubricas orçamentais (liderança industrial, desafios societais específicos, etc.), várias DG ou 
unidades da Comissão possam desenvolver ou aplicar a sua própria variante do programa.

Alteração 613
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem
assumir a forma de um instrumento
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um programa 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

Or. en

Justificação

A fim de abordar a questão das PME de forma eficaz, garantir a aplicação adequada e 
eficiente das medidas especificamente destinadas às PME e maximizar o impacto do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, é necessário enquadrar essas medidas num programa 
dotado de um orçamento específico, bem como de uma estrutura identificável que seja 
responsável pela aplicação e capaz de ter em conta as limitações práticas existentes nas PME 
e na sua cooperação com os parceiros.
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Alteração 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 30% do orçamento 
total do objetivo específico no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e 15% do orçamento da
prioridade «Desafios Societais» sejam 
afetados a PME.

Or. en

Alteração 615
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 30% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. it

Justificação

É estrategicamente importante incentivar a participação das PME no Programa-Quadro de 
forma mais significativa do que o proposto pela Comissão.
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Alteração 616
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. A abordagem integrada estabelecida nos 
n.ºs 1 e 2 deve ter como resultado que 20%
dos orçamentos totais combinados de todos 
os objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e da prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. en

Justificação

Aumentar a participação das PME é essencial para orientar a capacidade de inovação das 
empresas ágeis e inovadoras, das empresas em fase de arranque e das empresas derivadas de 
organizações de investigação e universidades para obter soluções inovadoras e o êxito de 
todos os elementos do Programa-Quadro Horizonte 2020. Embora o 7.° PQ tenha mantido e 
venha provavelmente a alcançar um objetivo de 15%, é necessário um objetivo mais 
ambicioso, mas realista e exequível, para explorar plenamente o potencial inovador das 
PME.

Alteração 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Pelo menos 20% dos orçamentos totais 
combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito da «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» e na 
prioridade «Desafios Societais» devem ser 
utilizados no âmbito do instrumento a 
favor das PME, tal como previsto no n.º 2.
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Or. en

Alteração 618
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. A abordagem integrada estabelecida nos 
n.ºs 1 e 2 deve ter como resultado que um 
mínimo de 20% dos orçamentos totais do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 seja 
afetado a PME. Pelo menos 10% do 
orçamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve ser afetado à 
aplicação do instrumento a favor das 
PME.

Or. en

Alteração 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 20% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. en
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Justificação

Este artigo deve ser modificado para aumentar de 15 para 20 % a percentagem do orçamento 
que deve ser afetado às PME.

Alteração 620
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. A abordagem integrada estabelecida nos 
n.ºs 1 e 2 deverá ter como resultado que 
um mínimo de 20% dos orçamentos totais 
combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito da «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» e da 
prioridade «Desafios Societais» sejam 
afetados a PME.

Or. it

Justificação

Tendo em vista o impacto que as PME têm na economia, na produtividade, na criação de 
emprego e na capacidade de inovação na UE, devem ser atribuídos pelo menos 20% do 
orçamento total.

Alteração 621
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 

3. Cerca de 15% dos orçamentos totais 
combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito da «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» e na 
prioridade «Desafios Societais» serão
afetados a PME.
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Societais» sejam afetados a PME.

Or. de

Alteração 622
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. A abordagem integrada estabelecida nos 
n.ºs 1 e 2 deve ter como resultado que mais 
de 15% dos orçamentos totais combinados 
de todos os objetivos específicos no âmbito 
da «Liderança em tecnologias facilitadoras 
e industriais» e da prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. en

Alteração 623
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. A abordagem integrada estabelecida nos 
n.ºs 1 e 2 deve ter como resultado que um 
mínimo de 15% dos orçamentos totais 
combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito da «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» e da 
prioridade «Desafios Societais» sejam 
afetados a PME.

Or. en
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Alteração 624
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que pelo menos 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. ro

Alteração 625
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que um mínimo de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. en

Alteração 626
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3



AM\907403PT.doc 69/140 PE492.710v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que um mínimo de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. en

Alteração 627
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que um mínimo de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. de

Justificação

Para evitar que o valor de 15% seja considerado um limite máximo da percentagem de 
financiamento destinada às PME e manter a possibilidade de estas receberem um montante 
superior, é necessário inserir a expressão "um mínimo". 

Alteração 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3
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COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. A abordagem integrada estabelecida nos 
n.ºs 1 e 2 deve ter como resultado que uma 
parte importante dos orçamentos totais 
combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito da «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» e da 
prioridade «Desafios Societais» seja 
afetada a PME. Espera-se que os 
beneficiários do setor privado recebam 
uma parte importante dos orçamentos 
totais do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 629
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME e/ou a 
projetos de pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

3. A abordagem integrada estabelecida nos 
n.ºs 1 e 2 e a simplificação dos 
procedimentos de candidatura devem ter
como resultado que cerca de 15% dos 
orçamentos totais combinados de todos os 
objetivos específicos no âmbito da 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e na prioridade «Desafios 
Societais» sejam afetados a PME.

Or. en

Alteração 631
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O instrumento a favor das PME deve 
ser principalmente aplicado numa base 
ascendente. A sua aplicação deve centrar-
se exclusivamente nos domínios de 
prioridades identificados no âmbito do 
objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» 
estabelecido no anexo I, parte II, ponto 1, 
e de cada um dos objetivos específicos 
definidos no âmbito da prioridade 
«Desafios Societais» estabelecida no 
anexo I, parte III, pontos 1 a 6. Se 
necessário, também pode servir de 
instrumento para os contratos pré-
comerciais ou para os contratos para 
soluções inovadoras em caso de 
necessidades comuns identificadas das 
entidades adjudicantes públicas da UE na 
Europa.
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Or. en

Alteração 632
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. De acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 
3, a Comissão procederá a avaliações e ao 
registo da taxa de participação das PME 
nos programas de investigação. Se a taxa 
de 15% não for alcançada, a Comissão 
deve analisar as causas desta situação e 
propor, sem demora, novas medidas para 
atingir a meta.

Or. fr

Alteração 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Além disso, um mínimo de 10% do 
orçamento dos pilares 2 e 3 deve ser 
afetado ao instrumento específico a favor 
das PME.

Or. en

Alteração 634
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. Deve igualmente ser prestada 
especial atenção a uma participação e 
representação adequadas das PME nas 
estruturas de governação dos Espaços 
Europeus de Investigação e, em concreto, 
das parcerias público-privadas. 

Or. en

Alteração 635
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Projetos em colaboração e programas de 

parceria
O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado principalmente através de 
projetos em colaboração transnacionais, 
realizados através de convites à 
apresentação de propostas estabelecidos 
nos programas de trabalho anuais do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Estes 
projetos serão complementados por 
parcerias público-privadas e 
público-públicas concebidas 
conjuntamente com os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Processo Acelerado para a Inovação

1. A fim de acelerar a comercialização e 
difusão da inovação, deve prever-se para 
o" Processo Acelerado para a Inovação" 
20% do financiamento da União no 
âmbito do objetivo específico "Liderança 
em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais " e de cada um dos "Desafios 
societais" que figuram na Parte III.
2. O "Processo Acelerado para a 
Inovação"é um instrumento que segue 
uma lógica ascendente que reduzirá 
significativamente o tempo entre a ideia e 
o mercado e que, segundo as estimativas, 
poderá aumentar a participação da 
indústria no Programa-Quadro Horizonte 
2020, bem como a participação das PME 
e de novos candidatos. Assim, estimulará 
o investimento do setor privado em 
investigação, desenvolvimento e inovação, 
promoverá a investigação e a inovação 
centradas na criação de valor e acelerará 
a transformação das novas tecnologias em 
produtos inovadores objeto de procura, o 
que apoiará as empresas futuras e o 
crescimento económico e o emprego.
3. As atividades devem abranger todo o 
ciclo de inovação, centrando-se, no 
entanto, nas atividades relacionadas com 
a inovação, o desenvolvimento 
experimental e pré-comercial, incluindo 
as fases de desenvolvimento que vão da 
demonstração tecnológica à aceitação 
pelo mercado, em particular os projetos-
piloto, a demonstração, os bancos de 
ensaio, a investigação pré-normativa e a 
definição de normas, bem como a
aceitação das inovações pelo mercado.
4. O "Processo Acelerado para a 
Inovação"deve ser aplicado como um 
instrumento de financiamento visível que 
representa um acesso simples e rápido à 
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investigação aplicada em colaboração, na 
sequência de um processo de seleção 
especial nos termos do Regulamento (UE) 
n.º xxxx/2012 [Regras de Participação e 
Difusão].

Or. en

Justificação

Tendo devidamente em conta que a sua aspiração é orientar-se para a inovação, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve prever pelo menos um instrumento que permita uma 
avaliação e um financiamento sistemáticos das ideias inovadoras a todo o momento, 
mediante um procedimento rápido, normalizado e fiável. Um instrumento de "convite aberto" 
ou de "abordagem ascendente" com um prazo garantido de seis meses para a concessão de 
subvenções assegurará que as ideias inovadoras não se tenham tornado já obsoletas quando 
o projeto puder ter início. Tal aumentará igualmente a participação da indústria. 

Alteração 637
A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
pode ser executado através de parcerias 
público-privadas em que todos os parceiros 
em causa se comprometem a apoiar o 
desenvolvimento e a execução de agendas 
de investigação e inovação que são de 
importância estratégica para a 
competitividade e liderança industrial da 
União ou para enfrentar desafios societais 
específicos. As parcerias público-privadas 
em que podem participar 
Estados-Membros devem basear-se na 
flexibilidade destes últimos para decidir a 
nível nacional se e de que forma desejam 
apoiá-las, sem impedir a plena 
participação dos melhores atores a nível 
europeu.

Or. en
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Alteração 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 639
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 640
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.° do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva da
alteração dos seus atos de base; para novas 
parcerias público-privadas criadas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE; e para 
outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro]. Esta forma de parcerias só é 
utilizada se o âmbito dos objetivos 
prosseguidos e a escala dos recursos 
necessários o justificarem;

a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.° do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva da 
alteração dos seus atos de base e para 
outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro], na sequência de uma análise 
custo-benefício e de uma avaliação 
exaustiva da sua governação e 
funcionamento no que diz respeito aos 
critérios de abertura, transparência, 
eficácia e eficiência, e desde que 
preencham os critérios estabelecidos no 
n.º 3;

Or. en

Alteração 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.° do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva da 
alteração dos seus atos de base; para novas 
parcerias público-privadas criadas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE; e para 

a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.º do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva de 
uma modificação dos seus atos de base; 
para novas parcerias público-privadas 
criadas ao abrigo do artigo 187.º do TFUE; 
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outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro]. Esta forma de parcerias só é 
utilizada se o âmbito dos objetivos 
prosseguidos e a escala dos recursos 
necessários o justificarem;

e para outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro]. Esta forma de parcerias só é 
utilizada se o âmbito dos objetivos 
prosseguidos e a escala dos recursos 
necessários o justificarem. A Comissão 
proporcionará uma única fonte de 
financiamento, exceto nos casos em que 
exista um acordo claro entre a Comissão e 
os Estados-Membros no sentido da 
disponibilização de um orçamento 
suficiente para o financiamento conjunto 
de uma iniciativa específica.

Or. en

Justificação

As parcerias público-privadas institucionalizadas estão associadas a elevados custos fixos 
administrativos e exigem muito tempo de preparação. As novas parcerias público-privadas 
que cumpram os critérios definidos devem basear-se num modelo de financiamento com uma 
única fonte de financiamento. Uma única fonte de financiamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 é a solução preferida para simplificar a execução dos projetos e garantir a 
igualdade de oportunidades na participação dos diferentes países participantes.

Alteração 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.° do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva da 
alteração dos seus atos de base; para novas 
parcerias público-privadas criadas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE; e para 
outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [novo Regulamento 

a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.º do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva de 
uma modificação dos seus atos de base; 
para novas parcerias público-privadas 
criadas ao abrigo do artigo 187.º do TFUE; 
e para outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [novo Regulamento 
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Financeiro]. Esta forma de parcerias só é 
utilizada se o âmbito dos objetivos 
prosseguidos e a escala dos recursos 
necessários o justificarem;

Financeiro]. Esta forma de parcerias só é 
utilizada se o âmbito dos objetivos 
prosseguidos, a coerência com os objetivos 
políticos da UE existentes e a escala dos 
recursos necessários o justificarem;

Or. en

Alteração 643
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Celebração de um acordo contratual 
entre os parceiros referidos no n.º 1, que 
especifique os objetivos da parceria, os 
respetivos compromissos dos parceiros, 
indicadores-chave de desempenho e 
resultados a produzir, incluindo a 
identificação das atividades de 
investigação e inovação que necessitam de 
apoio do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

b) Celebração de um acordo contratual 
entre os parceiros referidos no n.º 1, que 
especifique os objetivos da parceria, os 
compromissos, papéis e responsabilidades 
respetivos dos parceiros, os princípios de 
governação que garantem um 
funcionamento e uma participação aberta 
e transparente das partes interessadas, 
indicadores-chave de desempenho e 
resultados a produzir, incluindo a 
identificação das atividades de 
investigação e inovação que necessitam de 
apoio do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 644
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Só devem ser criadas novas parcerias 



PE492.710v01-00 80/140 AM\907403PT.doc

PT

público-privadas em situações 
excecionais, quando o alcance dos 
objetivos perseguidos o justificar e 
quando se puder demonstrar que 
nenhuma outra forma de parceria ou 
instrumento de financiamento pode 
cumprir o objetivo desejado nem gerar a 
necessária alavancagem e participação 
dos intervenientes.

Or. en

Alteração 645
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Não serão criadas novas parcerias 
público-privadas ao abrigo do artigo 187.º 
do TFUE.

Or. en

Alteração 646
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As parcerias público-privadas são 
identificadas de um modo aberto e 
transparente com base em todos os 
seguintes critérios:

3. As parcerias público-privadas são 
identificadas, são criadas e funcionam de 
um modo aberto e transparente. Qualquer 
nova criação de parcerias deve basear-se, 
no mínimo, em todos os seguintes 
critérios:

Or. en
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Alteração 647
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

3. As parcerias público-privadas são 
identificadas de um modo aberto e 
transparente com base em todos os 
seguintes critérios:

3. As parcerias público-privadas são 
identificadas e aplicadas de um modo 
aberto e transparente com base em todos os 
seguintes critérios:

Or. ro

Alteração 648
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União;

(a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União e valor acrescentado do 
instrumento de uma parceria público-
privada no que se refere à introdução dos 
resultados da investigação e da inovação 
no mercado nos domínios em que as PME 
desempenham um papel essencial na 
geração de crescimento a nível local;

Or. en

Justificação

As parcerias público-privadas podem desempenhar um papel extremamente estratégico e útil 
no desenvolvimento das PME, em particular tendo em vista o seu impacto territorial.

Alteração 649
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União;

(a) Demonstração do valor acrescentado 
da ação a nível da União;

Or. en

Alteração 650
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 
questões socioeconómicas;

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 
questões socioeconómicas, através da 
definição de objetivos comuns no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, de 
objetivos societais e de competitividade 
claros e mensuráveis, incluindo a criação 
de emprego e de empresas, a criação de 
propriedade intelectual e patentes, 
objetivos em matéria de ensino e 
formação, bem como a responsabilidade 
de alcançar esses objetivos;

Or. en

Alteração 651
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 

(b) Escala do impacto no potencial de 
aumento da competitividade industrial, no 
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questões socioeconómicas; crescimento sustentável e em questões 
socioeconómicas, reconhecendo que é 
plausível que os benefícios potenciais de 
cada um dos projetos não possam ser 
inteiramente determinados de uma forma 
antecipada. 

Or. en

Alteração 652
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e 
em questões socioeconómicas;

(b) Potencial escala do impacto na 
resposta às preocupações societais, à 
sustentabilidade e à competitividade 
industrial;

Or. en

Alteração 653
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 
questões socioeconómicas;

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, na criação de empregos, no 
crescimento sustentável e em questões 
socioeconómicas, incluindo os desafios 
societais;

Or. en

Justificação

As modalidades de financiamento do Programa-Quadro Horizonte 2020, incluindo as 
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parcerias público-privadas, devem corresponder a necessidades socioeconómicas prementes 
como, por exemplo, a criação de emprego, e garantir uma melhoria das sinergias com os 
desafios societais estabelecidos na parte III do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 654
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 
questões socioeconómicas;

(b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável, na 
criação de emprego e em questões 
socioeconómicas;

Or. en

Alteração 655
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Compromisso a longo prazo de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada e 
em objetivos claramente definidos;

c) Compromisso a longo prazo de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada e 
em objetivos claramente definidos, em 
particular o compromisso financeiro, 
nomeadamente em numerário, dos 
participantes do setor privado;

Or. en

Alteração 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Compromisso a longo prazo de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada e 
em objetivos claramente definidos;

c) Compromisso de todos os parceiros com 
base numa visão partilhada e em objetivos 
claramente definidos;

Or. en

Justificação

A exigência de um "compromisso a longo prazo" é difícil para o setor privado. Nas condições 
económicas atuais, os períodos de planificação são muito mais curtos na indústria. Não 
existe suficiente estabilidade económica para que o setor privado comprometa recursos e 
orçamento durante vários anos. É necessária mais flexibilidade neste sentido.

Alteração 657
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Compromisso de uma série de 
parceiros, juntamente com o setor 
privado, em particular uma importante 
participação de universidades e 
investigadores, demonstração do 
compromisso real das PME, bem como 
participação de outros intervenientes, 
como por exemplo as empresas públicas e 
as organizações sem fins lucrativos e da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 658
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 3 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Definição clara dos papéis de cada um 
dos parceiros e indicadores-chave de 
desempenho acordados para o período 
escolhido.

e) Definição clara dos papéis e 
responsabilidades de cada um dos 
parceiros e indicadores-chave de 
desempenho acordados para o período 
escolhido.

Or. en

Alteração 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Capacidade para contribuir para a 
criação e o reforço das redes de 
investigadores, pacientes e partes 
interessadas, de modo a melhorar as 
relações e os intercâmbios entre os 
mesmos, setores em causa, instituições e 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 660
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Existência comprovada de um 
sistema de governação aberto, 
transparente e participativo, bem como de 
princípios de boa gestão financeira;
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Or. en

Alteração 661
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) Envolvimento de todos os parceiros 
interessados de toda a cadeia de valor, 
incluindo os utilizadores finais, as PME e 
os institutos de investigação, na parceria;

Or. en

Alteração 662
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Compromisso com atividades que 
garantem a integração do triângulo do 
conhecimento: ensino, investigação e 
inovação;

Or. en

Alteração 663
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão realizará uma exaustiva 
avaliação e análise do impacto das 
parcerias criadas no âmbito do 7.º PQ (as 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, as 
Parcerias Público-Privadas no âmbito do 
Programa Europeu de Recuperação 
Económica, bem como as Comunidades 
de Conhecimento e Inovação 
estabelecidas pelo Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia), antes de 
consolidar o apoio às já existentes ou 
apoiar a criação de outras.
Com base na avaliação e na análise, a 
Comissão apresentará, durante a 
execução do Programa-Quadro Horizonte
2020, propostas para melhorar 
significativamente a gestão e o 
funcionamento das parcerias público-
privadas estabelecidas, a fim de garantir 
um impacto mais eficaz e eficiente, bem 
como um funcionamento aberto e 
transparente, e evitar conflitos de 
interesses.
Em particular, a avaliação e a análise 
abordarão o impacto sobre as PME e 
organizações de investigação mais 
pequenas, a fim de assegurar uma melhor 
participação destes intervenientes, tanto 
na definição da agenda de investigação 
como nos projetos.

Or. en

Alteração 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar um ano após a entrada 
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em vigor do presente regulamento, tanto 
as parcerias público-privadas já existentes 
como as novas devem ser objeto de uma 
revisão em profundidade, a fim de 
analisar o seu valor acrescentado 
europeu. O resultado desta revisão será 
apresentado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se a revisão em profundidade revelar 
que o critério do valor acrescentado 
europeu não foi cumprido de forma 
satisfatória, o Parlamento Europeu e o 
Conselho podem decidir deixar de 
financiar estas parcerias 
público-privadas. 

Or. en

Alteração 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. As parcerias público-privadas devem 
tornar os fundos públicos acessíveis 
através de processos transparentes e 
principalmente de convites à apresentação 
de propostas concorrenciais, dotados de 
regras de participação em conformidade 
com as do Programa-Quadro Horizonte 
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2020.

Or. en

Alteração 667
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
contribuir para o reforço das parcerias 
público-públicas quando as ações a nível 
regional, nacional ou internacional são 
executadas conjuntamente na União. O 
montante utilizado para financiar as 
parcerias público-públicas não deve 
exceder 15% do orçamento total do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 668
Marisa Matias

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 669
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
Estados-Membros.

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
Estados-Membros e, sempre que 
necessário, estas iniciativas podem incluir 
regiões e cidades. A contribuição 
financeira da União será condicionada à 
existência de um valor acrescentado da 
União e à adicionalidade dos recursos.

Or. en

Alteração 670
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
Estados-Membros.

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
regiões de Estados-Membros, de 
preferência que façam parte da mesma 
eurorregião ou do mesmo Agrupamento 
Europeu de Cooperação Territorial, 
conforme o disposto no Regulamento 
(CE) n.º 1082/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2006, relativo aos agrupamentos europeus 
de cooperação territorial (AECT*.
________________

* JO L 210 de 31.7.2006, p. 19.

Or. it
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Alteração 671
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
Estados-Membros.

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
Estados-Membros e suas cidades e 
regiões.

Or. en

Alteração 672
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no artigo 
185.° do TFUE.

(b) Participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no 
artigo 185.º do TFUE, com a participação, 
sempre que necessário, das autoridades 
subnacionais.

Or. en

Alteração 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no artigo 
185.° do TFUE.

(b) Participação da União em programas 
empreendidos por várias autoridades 
regionais ou vários Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no artigo 
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185.° do TFUE.
Or. en

Alteração 674
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos no disposto na alínea a), o 
financiamento complementar é 
condicionado a um nível significativo de 
compromissos financeiros anteriores das 
entidades participantes nas ações e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. O instrumento ERA-NET pode 
incluir um objetivo de harmonização das 
regras e das modalidades de execução das 
ações e convites à apresentação de 
propostas conjuntos. Pode também ser 
utilizado com vista a preparar uma 
iniciativa ao abrigo do artigo 185.º do 
TFUE.

O instrumento ERA-NET pode incluir um 
objetivo de harmonização das regras e das 
modalidades de execução das ações e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. Pode também ser utilizado com 
vista a preparar uma iniciativa ao abrigo do 
artigo 185.º do TFUE.

Or. ro

Alteração 675
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos no disposto na alínea a), o 
financiamento complementar é 
condicionado a um nível significativo de 
compromissos financeiros anteriores das 
entidades participantes nas ações e convites 
à apresentação de propostas conjuntos. O 

Para efeitos do disposto na alínea a), o 
financiamento complementar é 
condicionado aos resultados anteriores das 
entidades participantes nas ações e convites 
à apresentação de propostas conjuntos. O 
instrumento ERA-NET pode incluir um 



PE492.710v01-00 94/140 AM\907403PT.doc

PT

instrumento ERA-NET pode incluir um 
objetivo de harmonização das regras e das 
modalidades de execução das ações e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. Pode também ser utilizado com 
vista a preparar uma iniciativa ao abrigo do 
artigo 185.º do TFUE.

objetivo de harmonização das regras e das 
modalidades de execução das ações e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. Pode também ser utilizado com 
vista a preparar uma iniciativa ao abrigo do 
artigo 185.º do TFUE.

Or. pl

Justificação

A continuação da investigação não deve ficar dependente do nível de financiamento até então 
mas sim dos resultados obtidos.

Alteração 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos no disposto na alínea a), o 
financiamento complementar é 
condicionado a um nível significativo de 
compromissos financeiros anteriores das 
entidades participantes nas acções e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. O instrumento ERA-NET pode 
incluir um objetivo de harmonização das 
regras e das modalidades de execução das 
acções e convites à apresentação de 
propostas conjuntos. Pode também ser 
utilizado com vista a preparar uma 
iniciativa ao abrigo do artigo 185.º do 
TFUE.

Para efeitos do disposto na alínea a), o 
financiamento complementar fica 
subordinado a compromissos financeiros 
indicativos anteriores em dinheiro ou em 
espécie das entidades participantes nas 
ações e convites à apresentação de 
propostas conjuntos. O instrumento ERA-
NET pode incluir um objetivo de 
harmonização das regras e das modalidades 
de execução das acções e convites à 
apresentação de propostas conjuntos. Pode 
também ser utilizado com vista a preparar 
uma iniciativa ao abrigo do artigo 185.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 677
Francesco De Angelis
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos no disposto na alínea a), o 
financiamento complementar é 
condicionado a um nível significativo de 
compromissos financeiros anteriores das 
entidades participantes nas ações e convites 
à apresentação de propostas conjuntos. O 
instrumento ERA-NET pode incluir um 
objetivo de harmonização das regras e das 
modalidades de execução das ações e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. Pode também ser utilizado com 
vista a preparar uma iniciativa ao abrigo do 
artigo 185.º do TFUE.

Para efeitos do disposto na alínea a), o 
financiamento complementar fica 
subordinado a compromissos financeiros 
indicativos anteriores, em dinheiro ou em 
espécie, das entidades participantes nas 
ações e convites à apresentação de 
propostas conjuntos. O instrumento 
ERA-NET pode incluir um objetivo de 
harmonização das regras e das modalidades 
de execução das ações e convites à 
apresentação de propostas conjuntos. Pode 
também ser utilizado com vista a preparar 
uma iniciativa ao abrigo do artigo 185.º do 
TFUE.

Or. it

Justificação

Se não dispuserem de fundos suficientes disponíveis, as entidades participantes podem ainda 
ter um contributo significativo, fornecendo serviços, instalações ou trabalho.

Alteração 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos no disposto na alínea a), o 
financiamento complementar é 
condicionado a um nível significativo de
compromissos financeiros anteriores das 
entidades participantes nas acções e 
convites à apresentação de propostas 
conjuntos. O instrumento ERA-NET pode 
incluir um objetivo de harmonização das 
regras e das modalidades de execução das 
acções e convites à apresentação de 
propostas conjuntos. Pode também ser

Para efeitos do disposto na alínea a), o 
financiamento complementar fica 
subordinado a compromissos financeiros 
indicativos anteriores em dinheiro ou em 
espécie das entidades participantes nas 
ações e convites à apresentação de 
propostas conjuntos. O instrumento ERA-
NET pode incluir um objetivo de 
harmonização das regras e das modalidades 
de execução das acções e convites à 
apresentação de propostas conjuntos. Pode 
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utilizado com vista a preparar uma 
iniciativa ao abrigo do artigo 185.º do 
TFUE.

também ser utilizado com vista a preparar 
uma iniciativa ao abrigo do artigo 185.º do 
TFUE.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve ser modificado a fim de introduzir a possibilidade de admitir 
compromissos financeiros de entidades participantes em dinheiro ou em espécie.

Alteração 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto na alínea b), as 
referidas iniciativas apenas podem ser 
propostas em casos em que haja 
necessidade de uma estrutura de execução 
específica e em que exista um elevado 
nível de empenhamento dos países 
participantes na integração ao nível 
científico, financeiro e de gestão. Além 
disso, as propostas relativas às iniciativas 
referidas na alínea b) devem ser 
identificadas com base nos seguintes 
critérios:

Para efeitos do disposto na alínea b), as 
referidas iniciativas apenas podem ser 
propostas em casos em que haja 
necessidade de uma estrutura de execução 
específica e em que exista um elevado 
nível de empenhamento dos países e/ou 
das regiões participantes na integração ao 
nível científico, financeiro e de gestão. 
Além disso, as propostas relativas às 
iniciativas referidas na alínea b) devem ser 
identificadas com base nos seguintes 
critérios:

Or. en

Alteração 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Compromissos financeiros claros dos 
países participantes, incluindo 

(b) Compromissos financeiros claros dos 
países e/ou das regiões participantes, em 
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compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 
transnacionais;

dinheiro ou em espécie, incluindo 
compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 
transnacionais;

Or. en

Alteração 681
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Compromissos financeiros claros dos 
países participantes, incluindo
compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 
transnacionais;

(b) compromissos financeiros rigorosos 
dos países participantes e um historial de 
resultados positivo, bem como dos
compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 
transnacionais;

Or. pl

Justificação

A continuação da investigação não deve ficar dependente do nível de financiamento até então 
mas sim dos resultados obtidos.

Alteração 682
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Compromissos financeiros claros dos 
países participantes, incluindo 
compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 

(b) Compromissos financeiros claros dos 
países participantes, em dinheiro ou em 
espécie, incluindo compromissos anteriores 
com vista a congregar investimentos 
nacionais e/ou regionais para investigação 
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transnacionais; e inovação transnacionais;

Or. it

Justificação

Ver alteração ao artigo 20.º, nº 2, parágrafo 2.

Alteração 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Compromissos financeiros claros dos 
países participantes, incluindo 
compromissos anteriores com vista a 
congregar investimentos nacionais e/ou 
regionais para investigação e inovação 
transnacionais;

(b) Compromissos financeiros indicativos 
dos países participantes, em dinheiro ou 
em espécie, incluindo compromissos 
anteriores com vista a alinhar 
investimentos nacionais e/ou regionais para 
investigação e inovação transnacionais e, 
se for caso disso, congregar recursos;

Or. en

Justificação

O presente artigo deve ser modificado a fim de introduzir a possibilidade de admitir 
compromissos financeiros de entidades participantes em dinheiro ou em espécie.

Alteração 684
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Valor acrescentado da ação a nível da 
União;

c) Valor acrescentado da ação a nível dos 
Estados-Membros;

Or. pl
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Justificação

O valor acrescentado a nível da União pode ser calculado como o total do valor 
acrescentado alcançado nos Estados-Membros.

Alteração 685
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades estabelecidas em países 
terceiros e as organizações internacionais 
são elegíveis para participação em acções 
indiretas do Programa-Quadro Horizonte 
2020 de acordo com as condições 
estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regras de Participação]. A 
cooperação internacional com países 
terceiros e organizações internacionais é 
promovida em todo o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 com vista a atingir, em 
especial, os seguintes objetivos:

1. As entidades estabelecidas em países 
terceiros e as organizações internacionais 
são elegíveis para participação em acções 
indiretas do Programa-Quadro Horizonte 
2020 de acordo com as condições 
estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 
XX/XX [Regras de Participação]. A 
cooperação internacional com países 
terceiros – em particular, com os parceiros 
estratégicos da União – e organizações 
internacionais é promovida em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
vista a atingir, em especial, os seguintes 
objetivos:

Or. en

Alteração 686
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Apoiar os objetivos da política externa e 
de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento e, se for caso disso, 
compromissos internacionais como a 
consecução dos Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milénio.

Or. en

Alteração 687
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Apoiar a criação de centros de 
excelência competitivos a nível mundial, 
fazendo da União Europeia um centro 
global de investigação e inovação de 
vanguarda a nível mundial.

Or. en

Alteração 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e 
tecnológicas e as oportunidades de 
mercado, bem como o impacto esperado.

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo. Estas ações 
incluem, nomeadamente, o reforço das 
capacidades de investigação dos países em 
desenvolvimento e projetos de cooperação 
centrados nas suas necessidades 
particulares, em áreas como a saúde, 
incluindo a investigação sobre doenças 
negligenciadas, bem como a agricultura, 
a pesca e o ambiente, e executados em 
condições financeiras adaptadas às suas 
capacidades.
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Or. fr

Justificação

A única base possível para as atividades de cooperação internacional é o princípio do 
interesse comum e do benefício mútuo.  A inclusão de certos critérios restritivos a nível do 
programa-quadro só pode ser contraproducente. A definição das ações específicas aqui 
propostas é, portanto, igual à do Anexo I do 7. º Programa-Quadro. É coerente com a
escolha de setores para os quais a UE decidiu direcionar a ajuda ao desenvolvimento.

Alteração 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e 
tecnológicas e as oportunidades de 
mercado, bem como o impacto esperado.

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo. Estas ações 
incluem, nomeadamente, o reforço das 
capacidades de investigação dos países em 
desenvolvimento e projetos de cooperação 
centrados nas suas necessidades 
particulares, em áreas como a saúde, 
incluindo a investigação sobre doenças 
negligenciadas, bem como a agricultura, 
a pesca e o ambiente, e executados em 
condições financeiras adaptadas às suas 
capacidades.

Or. fr

Alteração 690
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado.

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado. Estas ações incluem, 
nomeadamente, o reforço das capacidades 
de investigação dos países em 
desenvolvimento e projetos de cooperação 
centrados nas suas necessidades 
particulares, em áreas como a saúde, 
incluindo a investigação sobre doenças 
negligenciadas, bem como a agricultura, 
a pesca e o ambiente, e executados em 
condições financeiras adaptadas às suas 
capacidades.

Or. fr

Alteração 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado.

As ações específicas que visam promover a 
cooperação com países terceiros ou grupos 
de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado. Cumpre ter em conta, 
nestas atividades de cooperação, as 
capacidades científicas e tecnológicas das 
regiões ultraperiféricas e dos países e 
territórios ultramarinos.

Or. fr



AM\907403PT.doc 103/140 PE492.710v01-00

PT

Justificação

As regiões ultraperiféricas e os países e territórios ultramarinos desenvolveram as suas 
capacidades científicas e tecnológicas, com vista a tornar-se centros de excelência nas 
respetivas regiões, pelo que a UE pode, por isso, usá-los como bases para projetos de 
cooperação.

Alteração 692
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As acções específicas que visam promover 
a cooperação com países terceiros ou 
grupos de países terceiros específicos são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado.

2. As ações específicas que visam 
promover a cooperação com países 
terceiros ou grupos de países terceiros 
específicos – em particular com os 
parceiros estratégicos da União – são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado.

Or. en

Alteração 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União e 
as oportunidades de cooperação com 
países terceiros, bem como as possíveis 
deficiências nos regimes de propriedade 
intelectual em países terceiros.

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União.

Or. fr
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Justificação

A única base possível para as atividades de cooperação internacional é o princípio do 
interesse comum e do benefício mútuo. A inclusão de certos critérios restritivos a nível do 
programa-quadro só pode ser contraproducente. A definição das ações específicas aqui 
propostas é, portanto, igual à do Anexo I do 7.º Programa-Quadro. É coerente com a escolha 
de setores para os quais a UE decidiu direcionar a ajuda ao desenvolvimento.

Alteração 694
Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União e 
as oportunidades de cooperação com 
países terceiros, bem como as possíveis 
deficiências nos regimes de propriedade 
intelectual em países terceiros.

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União e 
o ambiente mundial.

Or. fr

Alteração 695
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União e 
as oportunidades de cooperação com 
países terceiros, bem como as possíveis 
deficiências nos regimes de propriedade 
intelectual em países terceiros.

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União.

Or. fr
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Alteração 696
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União e 
as oportunidades de cooperação com países 
terceiros, bem como as possíveis 
deficiências nos regimes de propriedade 
intelectual em países terceiros.

As prioridades de cooperação devem ter 
em conta a evolução da política da União e 
as oportunidades de cooperação com países 
terceiros, em particular, com os parceiros 
estratégicos da União, bem como as 
possíveis deficiências nos regimes de 
propriedade intelectual em países terceiros.

Or. en

Alteração 697
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve evitar-se a cooperação com 
países terceiros no domínio da 
investigação com possível dupla utilização 
com qualquer país que não respeite os 
direitos humanos, as resoluções das 
Nações Unidas e o direito internacional;

Or. en

Alteração 698
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Além disso, as atividades horizontais e 3. Além disso, as atividades horizontais e 
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transversais destinadas a promover o 
desenvolvimento estratégico da cooperação 
internacional são executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras» 
estabelecido no anexo I, parte III, ponto 
6.3.2, alínea d).

transversais destinadas a promover o 
desenvolvimento estratégico da cooperação 
internacional são executadas no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 ao 
abrigo do objetivo específico «A Europa 
num mundo em mudança – sociedades 
inclusivas, inovadoras e reflexivas» 
estabelecido no anexo I, parte III, ponto 
6.3.2, alínea d).

Or. en

Alteração 699
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A cooperação com entidades de 
países terceiros envolvidas em conflitos 
militares ou territoriais, ou nos casos em 
que existam suspeitas razoavelmente 
fundamentadas de violações de direitos 
humanos deve ser restringida e respeitar 
as regras específicas previstas no 
Regulamento (UE) n.º XX/XX [Regras de 
Participação].

Or. en

Justificação

Paralelamente ao presente documento, existe outro pacote de alterações às regras de 
participação no Programa-Quadro Horizonte 2020. Essas alterações estabelecem regras 
específicas para os países abrangidos pelos critérios acima descritos e exigem uma 
informação exaustiva que garanta um "corta-fogo" entre o financiamento da investigação por 
parte da UE e os conflitos militares ou territoriais ou a violação dos direitos humanos em 
questão.

Alteração 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A fim de reduzir os encargos 
administrativos para os participantes, a 
Comissão aceita as práticas 
contabilísticas nacionais dos 
beneficiários.  

Or. en

Alteração 701
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A dotação orçamental total destinada 
à cooperação internacional deve 
representar pelo menos 4% do orçamento 
total do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os beneficiários que tenham 
executado as suas auditorias de forma 
satisfatória durante três anos 
consecutivos devem ser sujeitos a um 
processo de auditoria simplificado, de 
modo a promover uma abordagem 
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baseada numa maior confiança.

Or. en

Alteração 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação, comunicação e difusão Informação, comunicação, exploração e 
difusão

Or. en

Alteração 704
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia executa as ações de 
informação e comunicação relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo medidas de comunicação 
relativas a projetos apoiados e a resultados. 
O orçamento atribuído à comunicação no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve também contribuir para cobrir a 
comunicação interna das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com o objetivo geral 
do presente regulamento.

A Comissão Europeia executa as ações de 
informação e comunicação relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo medidas de comunicação 
relativas a projetos apoiados e a resultados.
Todas estas ações, incluindo as medidas 
de comunicação, devem ser 
disponibilizadas e acessíveis às pessoas 
com deficiência, em igualdade com as 
demais. O orçamento atribuído à 
comunicação no âmbito do Programa-
Quadro Horizonte 2020 deve também 
contribuir para cobrir a comunicação 
interna das prioridades políticas da União, 
na medida em que estejam relacionadas 
com o objetivo geral do presente 
regulamento.

Or. es
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Justificação

A presente alteração irá reforçar a posição das pessoas com deficiência, garantindo que 
dispõem dos meios necessários para o acesso à comunicação, a informação e à divulgação 
no âmbito do Horizonte 2020.

Alteração 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia executa as ações de 
informação e comunicação relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo medidas de comunicação 
relativas a projetos apoiados e a resultados. 
O orçamento atribuído à comunicação no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve também contribuir para cobrir a 
comunicação interna das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com o objetivo geral 
do presente regulamento.

A Comissão Europeia executa as ações de 
informação e comunicação relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo medidas de comunicação 
relativas a projetos apoiados e a resultados. 
O orçamento atribuído à comunicação no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve também contribuir para cobrir a 
comunicação interna das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com o objetivo geral 
do presente regulamento. Em particular, 
faculta aos Estados-Membros 
informações atempadas e 
circunstanciadas.

Or. en

Alteração 706
Philippe Lamberts
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão Europeia executa as ações de 
informação e comunicação relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 

A Comissão Europeia executa as ações de 
informação e comunicação relativas ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
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incluindo medidas de comunicação 
relativas a projetos apoiados e a resultados. 
O orçamento atribuído à comunicação no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve também contribuir para cobrir a 
comunicação interna das prioridades 
políticas da União, na medida em que 
estejam relacionadas com o objetivo geral 
do presente regulamento.

incluindo medidas de comunicação 
relativas a projetos apoiados e a resultados. 
O orçamento atribuído à comunicação no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve também contribuir para cobrir a 
comunicação das prioridades políticas da 
União, na medida em que estejam 
relacionadas com o objetivo geral do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 707
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As atividades destinadas a proceder à 
difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Todas 
as ações de informação e comunicação 
relativas ao Programa-Quadro Horizonte 
2020, incluindo as medidas de 
comunicação relativas aos projetos 
apoiados, aos resultados da investigação e 
aos resultados das avaliações serão 
tornadas públicas e acessíveis em formato 
digital.

Or. en

Alteração 708
Marisa Matias

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

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

As atividades destinadas a proceder à 
difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020, tendo 
especial cuidado em que todas as pessoas 
possam aceder facilmente a essas 
informações, nomeadamente as pessoas 
com deficiência.

Or. en

Alteração 709
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as ações de informação e 
comunicação relativas ao Programa-
Quadro Horizonte 2020, incluindo as 
medidas de comunicação relativas aos 
projetos apoiados e aos resultados, serão 
tornadas públicas e acessíveis às pessoas 
com deficiência em igualdade de 
condições com os demais cidadãos.

Or. en

Alteração 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as ações de informação e 
comunicação relacionadas com o 
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Programa-Quadro Horizonte 2020, 
designadamente a comunicação relativa 
aos projetos apoiados e aos resultados, 
requerem a disponibilização de formatos 
acessíveis a pessoas com deficiência.

Or. fr

Alteração 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No sentido de simplificar o acesso à 
informação e desenvolver um instrumento 
com todas as informações exigidas pela 
comunidade científica, e tendo em 
atenção a necessidade de transparência, o 
CORDIS, enquanto instrumento digital, 
deve ser revisto e reformulado 
conferindo-lhe uma maior clareza e 
flexibilidade. O novo CORDIS deve estar 
concluído antes de junho de 2013.

Or. en

Justificação

Atualmente, o CORDIS é um dos programas mais complexos e difíceis. Se queremos facilitar 
o acesso da sociedade, dos investigadores e das empresas à informação, importa rever o 
programa e divulgar a informação, facilitando o acesso a todas as propostas e subvenções.

Alteração 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

É importante que também sejam promovidas as iniciativas para dar mais visibilidade ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 nos países e territórios ultramarinos.

Alteração 713
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Há que colocar a tónica nas pessoas com deficiência e nas suas necessidades de 
acessibilidade no que respeita às atividades relacionadas com a informação, a comunicação 
e a difusão do Programa-Quadro Horizonte 2020. Além disso, é necessário proceder a um 
reforço das capacidades, na medida em que as pessoas com deficiência e as organizações que 
as representam são grupos que estão sub-representados nos programas de investigação e 
inovação, bem como no diálogo e na consulta com o público.
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Alteração 714
Marisa Matias

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 715
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Assistência específica a projetos e 
consórcios a fim de lhes proporcionar o
acesso a competências que lhes permitam 
otimizar a comunicação e a difusão dos 
resultados;

(b) Assistência específica a projetos e 
consórcios a fim de lhes proporcionar um
acesso adequado a competências que lhes 
permitam otimizar a comunicação e a 
difusão dos resultados;

Or. en

Alteração 716
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados;

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados, e a sua comunicação 
e difusão, a título obrigatório, à 
comunidade científica, à indústria e ao 
público em geral;

Or. en

Justificação

Há que colocar a tónica nas pessoas com deficiência e nas suas necessidades de 
acessibilidade no que respeita às atividades relacionadas com a informação, a comunicação 
e a difusão do Programa-Quadro Horizonte 2020. Além disso, é necessário proceder a um 
reforço das capacidades, na medida em que as pessoas com deficiência e as organizações que 
as representam são grupos que estão sub-representados nos programas de investigação e 
inovação, bem como no diálogo e na consulta com o público.

Alteração 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados;

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados, por exemplo, 
mediante o apoio ao desenvolvimento de 
centros ou institutos específicos para o 
intercâmbio de informação encarregados 
de recolher os resultados da investigação;

Or. en
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Justificação

Os centros de intercâmbio da informação poderiam reunir todos os resultados da 
investigação para determinados domínios específicos a fim de evitar uma duplicação 
desnecessária e onerosa dos esforços de investigação e garantir a divulgação eficaz dos 
resultados.  Além disso, os centros de intercâmbio da informação poderiam desempenhar um 
papel no intercâmbio entre os institutos de investigação e as outras partes interessadas.

Alteração 718
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados;

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados e, se for caso disso, a 
sua comunicação e difusão à comunidade 
científica e ao público em geral;

Or. en

Alteração 719
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados;

c) Atividades analíticas de peritos que 
reúnam e avaliem os resultados de uma 
série de projetos diferentes, incluindo os 
que podem ser financiados por outras 
fontes, a fim de proporcionar bases de 
dados de resultados conviviais e elaborar
relatórios que resumam os principais 
resultados;
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Or. pl

Justificação

A importância do papel dos peritos não reside apenas no ato de resumir mas sim de o fazer 
com base numa avaliação analítica dos dados obtidos a partir dos projetos realizados.

Alteração 720
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados;

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados digitais 
acessíveis e conviviais e relatórios que 
resumam os principais resultados;

Or. en

Alteração 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Deve ser prestada especial atenção 
às iniciativas relacionadas com questões 
sensíveis do ponto de vista ético, como a 
investigação sobre células estaminais 
embrionárias humanas. No que se refere 
a este tipo de questões, a Comissão deve 
tomar medidas especiais para apoiar o 
diálogo e a realização de debates 
alargados nos quais sejam abordados 
todos os pontos de vista.

Or. en
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Justificação

Há uma necessidade urgente de envolver os cidadãos e as organizações da sociedade civil 
neste debate científico e ético. Os debates públicos sobre a investigação com células 
estaminais embrionárias humanas opõem frequentemente as autoridades religiosas e as 
organizações confessionais, por um lado, e os cientistas, por outro. A par de uma venerável 
tradição de ética religiosa, existe também uma tradição ética igualmente venerável baseada 
em valores humanos não religiosos que deve ter a sua palavra neste tipo de debate político.

Alteração 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Iniciativas destinadas a incluir a 
sociedade civil e as suas organizações no 
processo de investigação e inovação, por 
exemplo na definição de programas de 
investigação e na criação conjunta de 
conhecimento.

Or. en

Alteração 723
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Iniciativas para promover a 
compreensão por parte da sociedade 
europeia da ciência, tecnologia e 
inovação das questões relacionadas com a 
ciência e para favorecer a realização de 
debates abertos e de caráter científico 
sobre as principais questões societais 
dentro da esfera pública europeia;

Or. en
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Alteração 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Iniciativas destinadas a avaliar e 
comunicar a aplicação do disposto no 
artigo 15.º sobre a igualdade de géneros e 
o Programa-Quadro Horizonte 2020. 

Or. en

Alteração 725
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Iniciativas que incluam e promovam 
a participação da sociedade civil e das 
suas organizações ou instituições no 
processo de investigação e inovação.

Or. en

Alteração 726
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O sistema de controlo instituído para 
fins de execução do presente regulamento é 
concebido de modo a proporcionar uma 
garantia razoável de gestão adequada dos 

1. O sistema de controlo instituído para 
fins de execução do presente regulamento é 
concebido de modo a proporcionar uma 
garantia razoável de uma redução 
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riscos relacionados com a eficácia e 
eficiência das operações, bem como da 
legalidade e regularidade das transacções 
subjacentes, tendo em conta o caráter 
plurianual dos programas, bem como a 
natureza dos pagamentos em causa.

suficiente e de uma gestão adequada dos 
riscos relacionados com a eficácia e 
eficiência das operações, bem como da 
legalidade e regularidade das transações 
subjacentes, tendo em conta o caráter 
plurianual dos programas, bem como a 
natureza dos pagamentos em causa.

Or. en

Alteração 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 24 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser instituído o cargo de 
mediador ad hoc, com a responsabilidade 
de assegurar uma interpretação uniforme 
das regras. Em caso de conflito sobre a 
interpretação das regras ou dos 
procedimentos, com base, por exemplo, 
numa nova auditoria independente feita 
por uma parte interessada, a Comissão 
pode resolver o conflito chegando a um 
compromisso na sequência do parecer do 
mediador ad hoc. 

Or. fr

Justificação

No decorrer dos do 6.º e 7.º programas-quadro, registaram-se vários conflitos com os 
beneficiários sobre a interpretação das regras e ficou claro a partir dos processos e dos 
resultados das auditorias realizadas pela Comissão que seria útil estabelecer um 
procedimento de mediação, a fim de evitar litígios. Para o mesmo efeito, deve ser criado um 
procedimento de compromisso para a resolução rápida de conflitos.

Alteração 728
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 3, a 
Comissão pode efetuar auditorias nos 
quatro anos a contar do pagamento final.

Sem prejuízo do disposto no n.º 3, a 
Comissão pode efetuar auditorias nos dois
anos a contar da conclusão do projeto.

Or. en

Alteração 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima, bem como uma avaliação da 
utilização das soluções mais avançadas 
que proporcionam as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais e as Tecnologias 
da Informação e das Comunicações para 
fazer face aos desafios societais.

Or. en

Alteração 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima, a participação das PME, a 
participação do setor privado, a igualdade 
de géneros e a eficiência energética. O 
acompanhamento inclui também 
informações sobre o nível do 
financiamento destinado às parcerias 
público-privadas e público-públicas.

Or. en

Alteração 731
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima, e também sobre os progressos 
realizados no que se refere à participação 
das PME e ao aumento da participação.

Or. en
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Alteração 732
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Artigo 25 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE492.710v01-00 124/140 AM\907403PT.doc

PT

Or. en

Alteração 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Artigo 25 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 735
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 25 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

montante das despesas relacionadas com o 
clima, a participação do setor privado e a 
participação das PME, em particular.

Or. en

Alteração 736
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 25 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
os progressos realizados no sentido do 
aumento da participação em toda a UE, a 
sustentabilidade e as alterações climáticas, 
incluindo informação sobre o montante das 
despesas relacionadas com o clima.

Or. en

Alteração 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 25 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 

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

a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima e a participação das PME e do setor 
privado.

Or. en

Alteração 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 740
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão apresenta um relatório e 
procede à difusão dos resultados desse 
acompanhamento.

2. A Comissão apresenta um relatório e 
procede à difusão dos resultados desse 
acompanhamento, utilizando, se for caso 
disso, uma série de indicadores-chave 
comuns comparáveis com os vários 
instrumentos.

Or. en

Alteração 741
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Revisão intercalar

Or. en

Alteração 742
Alyn Smith
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As avaliações devem ser efetuadas de 
forma suficientemente atempada a fim de 
serem tidas em conta no processo de 
decisão.

1. 1. As revisões e as avaliações devem ser 
efetuadas de forma suficientemente 
atempada a fim de serem tidas em conta no 
processo de decisão.

Or. en

Alteração 743
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) O mais tardar até ao final de 2017, a 
Comissão procede, com a assistência de 
peritos independentes, a uma análise do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. A segunda dotação de fundos 
ao Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia conforme definido no artigo 
6.º, n.º 3, é disponibilizada na sequência da 
referida análise. A análise avalia os 
progressos realizados pelo Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia 
relativamente aos seguintes elementos:

(a) O mais tardar até ao final de 2017, a 
Comissão procede, com a assistência de 
peritos independentes, a uma análise do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. A segunda dotação de fundos 
provenientes de outras rubricas 
orçamentais do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 ao Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia conforme definido 
no artigo 6.º, n.º 3, só é disponibilizada na 
sequência da referida análise, com o 
consentimento das partes implicadas na 
aplicação de outras rubricas orçamentais 
e quando, após consulta de todas as partes 
afetadas e com a aprovação do 
Parlamento Europeu e do Conselho, se 
decida que a melhor maneira de 
conseguir os objetivos das referidas partes 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
aumentar as ações do IET.  A análise 
avalia os progressos realizados pelo 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia relativamente aos seguintes 
elementos:

Or. en
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Alteração 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) O mais tardar até ao final de 2017, a 
Comissão procede, com a assistência de 
peritos independentes, a uma análise do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. A segunda dotação de fundos 
ao Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia conforme definido no artigo 
6.º, n.º 3, é disponibilizada na sequência 
da referida análise. A análise avalia os
progressos realizados pelo Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia 
relativamente aos seguintes elementos:

(a) O mais tardar até ao final de 2017, a 
Comissão procede, com a assistência de 
peritos independentes, a uma análise do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. A análise avalia os progressos 
realizados pelo Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia relativamente aos 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

i) Nível de utilização da primeira dotação 
de fundos estabelecida no artigo 6.º, n.º 3, 
diferenciando entre o montante utilizado 
para o desenvolvimento da primeira vaga 
de Comunidades do Conhecimento e 
Inovação e o efeito dos fundos de 
arranque para a segunda fase, bem como 
a capacidade do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para atrair fundos 
dos parceiros nas Comunidades do 
Conhecimento e Inovação e do setor 
privado, conforme previsto no 
Regulamento XX/2012 [Regulamento EIT 

Suprimido
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revisto];

Or. en

Alteração 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) – subalínea (iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) Possibilidade de as CCI integrarem 
novos parceiros relevantes sempre que 
estes possam proporcionar valor 
acrescentado.

Or. en

Alteração 748
Adam Gierek
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede - com a 
assistência de peritos independentes, 
inclusivamente em conferências e 
seminários científicos - a uma avaliação 
intercalar da concretização dos objetivos 
de investigação estabelecidos no
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico, incluindo o Conselho 
Europeu de Investigação, e das atividades 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e da 
contínua relevância de todas as medidas, da 
eficiência e da utilização dos recursos, da 
margem para uma maior simplificação e do 
valor acrescentado europeu. A referida 
avaliação tem igualmente em conta os 
aspetos relativos à continuação do acesso 
a oportunidades de financiamento para os 
participantes em todas as regiões, para as 
PME e para a promoção do equilíbrio entre 
géneros. Além disso, a avaliação tem em 
conta a contribuição atual das medidas 
para as prioridades da União de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e os resultados sobre o impacto a 
longo prazo das medidas dos programas 
seus predecessores. A avaliação pode 
resultar na rejeição duma parte do 
programa ou na sua atualização de forma 
a ter em conta os novos dados obtidos 
durante a execução do programa.

Or. pl
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Justificação

Uma análise aberta dos resultados da investigação em conferências e seminários pertinentes 
permitirá que peritos independentes avaliem a concretização dos objetivos e sugiram 
eventuais correções ou até a rejeição dum projeto.

Alteração 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 750
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro
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Alteração 751
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 752
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 
avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do seu programa 
específico, incluindo o Conselho Europeu 
de Investigação, e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e da contínua 
relevância de todas as medidas, da 
eficiência e da utilização dos recursos, da 
margem para uma maior simplificação e do 
valor acrescentado europeu. A referida 
avaliação tem igualmente em conta os 
aspetos relativos ao acesso a oportunidades 
de financiamento para os participantes em 
todas as regiões, para as PME e para a 
promoção do equilíbrio entre géneros. 
Além disso, a avaliação tem em conta a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e os 
resultados sobre o impacto a longo prazo 
das medidas dos programas seus 
predecessores. Deverá ser conduzida 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.
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Alteração 753
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 754
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar em 2016, e 
posteriormente de dois em dois anos, a 
Comissão leva a cabo uma revisão do 
acesso recíproco das organizações da UE 
e das organizações de países terceiros aos 
programas de investigação. A referida 
revisão deve realizar-se país por país e 
incluir uma comparação dos fundos 
recebidos pelas organizações de países 
terceiros do Programa-Quadro Horizonte 
2020 com os recebidos pelas organizações 
da UE dos programas de investigação de 
países terceiros. 

Or. de

Justificação

A fim de garantir uma verdadeira reciprocidade no que se refere ao acesso das organizações 
de países terceiros ao Programa-Quadro Horizonte 2020, deve rever-se com regularidade o 
acesso ao programa e controlar a atribuição de financiamento do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 a organizações de países terceiros.

Alteração 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve aplicar-se um procedimento de 
avaliação semelhante às Iniciativas 
Tecnológicas Conjuntas.

Or. en
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Alteração 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 757
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Exercício de delegação

1. Os poderes para adotar os atos 
delegados referidos no artigo 6.º são 
conferidos à Comissão por um período de 
5 anos a contar de [XX]. A Comissão 
apresenta um relatório sobre os poderes 
delegados o mais tardar seis meses antes 
do final do período de cinco anos. A 
delegação de poderes renova-se 
automaticamente por períodos de igual 
duração, exceto se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a revogarem nos termos do 
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artigo 26.º-B.
2. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. Os poderes para adotar atos delegados 
conferidos à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 26.º-B 
e 26.º-C.

Or. en

Alteração 758
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 6.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
procura informar a outra instituição e a 
Comissão num prazo razoável antes de 
tomar uma decisão final, indicando os 
poderes delegados que poderão ser objeto 
de revogação, bem como os eventuais 
motivos da mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes nela especificada. A 
decisão de revogação produz efeitos 
imediatamente ou a partir de uma data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor. A decisão de 
revogação é publicada no Jornal Oficial 
da União Europeia.
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Alteração 759
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Artigo 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-C
Objeções aos atos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objeções ao ato delegado 
no prazo de dois meses a contar da data 
de notificação.
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo é prorrogado por 
dois meses.
2. Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objeções ao ato 
delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele fixada.
O ato delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo desse prazo, se o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão da sua 
intenção de não levantarem objeções.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objeções 
relativamente a um ato delegado, este não 
entra em vigor. A instituição que formular 
objeções ao ato delegado expõe os motivos 
das mesmas.

Or. en


