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Alteração 760
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvimento 
sustentável. Apoiará a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma economia 
e de uma sociedade baseadas no 
conhecimento e na inovação em toda a 
União, contribuindo simultaneamente para 
o desenvolvimento sustentável. Apoiará a 
execução da Estratégia Europa 2020 e de 
outras políticas da União, bem como a 
realização e o funcionamento do Espaço 
Europeu da Investigação.

Or. en

Alteração 761
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvimento 
sustentável. Apoiará a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma economia 
líder mundial baseada no conhecimento e 
na inovação em toda a União, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvimento 
sustentável. Apoiará a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

Or. en
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Alteração 762
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma economia 
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvimento 
sustentável. Apoiará a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma economia 
e de uma sociedade baseadas no 
conhecimento e na inovação em toda a 
União, contribuindo simultaneamente para 
o desenvolvimento sustentável. Apoiará a 
execução da Estratégia Europa 2020 e de 
outras políticas da União, bem como a 
realização e o funcionamento do Espaço 
Europeu da Investigação.

Or. en

Alteração 763
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma economia
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvimento 
sustentável. Apoiará a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma sociedade
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvimento 
sustentável. Apoiará a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

Or. ro

Alteração 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
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Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ciência para e com a sociedade permite 
a interação de todos os intervenientes 
societários no ciclo de inovação e, por 
isso, aumenta a qualidade, a relevância, a 
aceitabilidade e a sustentabilidade dos
resultados da inovação ao integrar os 
interesses e valores da sociedade.

Or. en

Alteração 765
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Objetivo de I&D da Estratégia Europa 
2020 (3% do PIB);

- Objetivo de financiamento público de 
I&D (1 % do PIB), com a intenção de 
atrair financiamento privado, cumprindo, 
assim, o objetivo de I&D não inferior a
3 % do PIB;

Or. en

Alteração 766
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 3 –
subparágrafo 1 (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

De modo a construir centros de 
excelência mundialmente competitivos na 
Europa, é fundamental haver uma 
cooperação internacional com países 
terceiros e organizações internacionais, 
regionais ou mundiais. A cooperação 
internacional é também essencial para a 
investigação de fronteira e fundamental, a 
fim de aproveitar os benefícios de novas 
oportunidades no domínio da ciência e 
tecnologia. Para reforçar essa cooperação 
mundial, é também crucial promover a 
mobilidade dos investigadores e do 
pessoal ligado à inovação a nível 
internacional. A cooperação 
internacional será, por conseguinte, 
promovida em cada uma das três 
prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020. Além disso, serão 
apoiadas as atividades horizontais 
específicas, a fim de garantir o 
desenvolvimento coerente e eficaz da 
cooperação internacional em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 3 – ponto 1 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 irá 
desenvolver mecanismos específicos de 
formação sobre como participar no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
tirando o máximo partido das redes 
existentes, tais como os Pontos de 
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Contacto Nacionais, financiadas através 
de sinergias com outros fundos, em 
particular os Fundos Estruturais.

Or. en

Alteração 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 5 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) deve contribuir para o 
objetivo geral e para as prioridades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com o 
objetivo específico de integração do
triângulo do conhecimento constituído pela 
investigação, inovação e educação. Os 
indicadores para a avaliação do 
desempenho do EIT são:

O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) deve contribuir para o 
objetivo geral e para as prioridades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com o 
objetivo específico de integração do 
triângulo do conhecimento constituído pela 
investigação, inovação e ensino superior. 
Os indicadores para a avaliação do 
desempenho do EIT são:

Or. en

Alteração 769
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 5 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– colaboração no âmbito do triângulo do 
conhecimento que resulte no 
desenvolvimento de produtos e processos 
inovadores.

– colaboração no âmbito do triângulo do 
conhecimento que resulte no 
desenvolvimento de produtos, serviços e 
processos inovadores.

Or. ro
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Alteração 770
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 5 – travessão 
2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Programas do ensino pós-graduado que 
promovem o desenvolvimento das 
competências empresariais e inovadoras e 
conduzem à criação de empresas em fase 
de arranque e de empresas derivadas;

Or. en

Alteração 771
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de ajudar a eliminar o fosso da 
investigação e da inovação em todas as 
áreas, regiões e Estados-Membros na 
Europa, cumprirá aprofundar a 
complementaridade e as sinergias com os 
Fundos Estruturais, tanto a montante 
(desenvolvimento de capacidades nos 
Estados-Membros para melhor preparar a 
sua participação no PQ Horizonte 2020), 
como a jusante (exploração e difusão dos 
resultados da investigação e da inovação 
decorrentes do PQ Horizonte 2020).

Or. en
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Justificação

Baseado no relatório de Teresa Riera Madurell, alteração 76.

Alteração 772
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de ajudar a eliminar o fosso da 
investigação e da inovação na Europa, 
cumprirá aprofundar a 
complementaridade e as sinergias com os 
Fundos Estruturais, tanto a montante 
(desenvolvimento de capacidades nos 
Estados-Membros para melhor preparar a 
sua participação no PQ Horizonte 2020), 
como a jusante (exploração e difusão dos 
resultados da investigação e da inovação 
decorrentes do PQ Horizonte 2020, assim 
como avaliação, identificação das 
potencialidades e atribuição do selo de 
excelência aos melhores centros). Sempre 
que possível, será promovida a 
interoperabilidade entre os dois 
instrumentos. Encorajar-se-á o 
financiamento cumulativo ou combinado. 
Em particular, serão intentadas sinergias 
nas atividades indicadas no objetivo de 
«Alargamento de excelência e 
alargamento da participação», nas 
infraestruturas de instalações de 
investigação dos parceiros regionais de 
interesse pan-europeu e regional e nas 
atividades desenvolvidas por via do IET e 
das suas KIC.

Or. en
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Alteração 773
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esta parte visa reforçar e alargar a 
excelência da base científica da União e 
consolidar o Espaço Europeu da 
Investigação, com vista a tornar o sistema 
de investigação e inovação da União mais 
competitivo à escala mundial. É constituída 
por quatro objetivos específicos:

Esta parte visa reforçar e alargar a 
excelência da base científica da União e 
consolidar o Espaço Europeu da 
Investigação, com vista a tornar o sistema 
de investigação e inovação da União mais 
competitivo à escala mundial. É constituída 
por cinco objetivos específicos:

Or. en

Alteração 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea a-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Implementação de um programa 
claro que vise transferir a ciência, a 
investigação e a inovação para os 
programas educativos de todos os níveis, 
bem como adaptar as tecnologias a essa 
aplicação.

Or. en

Alteração 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea b)



AM\907534PT.doc 11/173 PE492.761v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Por razões de clareza.

Alteração 779
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As Infraestruturas de Investigação 
desenvolverão as infraestruturas europeias 
de investigação para 2020 e mais além, 
promoverão o seu potencial de inovação e 
de capital humano e reforçarão as políticas 
afins da União e a cooperação 
internacional.

d) As Infraestruturas de Investigação 
desenvolverão as infraestruturas europeias 
de investigação para 2020 graças a uma 
estreita articulação com os instrumentos 
financeiros europeus referentes à coesão,
e mais além, promoverão o seu potencial 
de inovação e de capital humano e 
reforçarão as políticas afins da União e a 
cooperação internacional.

Or. fr

Alteração 780
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As Infraestruturas de Investigação 
desenvolverão as infraestruturas europeias 
de investigação para 2020 e mais além, 
promoverão o seu potencial de inovação e 
de capital humano e reforçarão as políticas 
afins da União e a cooperação 
internacional.

(d) As Infraestruturas de Investigação 
desenvolverão e apoiarão as excelentes
infraestruturas europeias de investigação 
novas e existentes e ajudá-las-ão a operar 
no Espaço Europeu da Investigação, 
promovendo o seu potencial de inovação, 
atraindo investigadores de nível mundial, 
formando capital humano e 
complementando tudo isto com a 
cooperação internacional das políticas da 
União.
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Or. en

Alteração 781
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea d-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A investigação e a inovação 
responsáveis atraem novos talentos para o 
estudo do papel fundamental e do 
profundo impacto da ciência e da 
tecnologia nas sociedades europeias, 
colmatam o fosso de género nos recursos 
humanos que trabalham em investigação 
e inovação na União e desenvolvem 
mecanismos que permitem o alargamento 
e o aprofundamento da avaliação social 
de opções científicas e tecnológicas.

Or. en

Alteração 782
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea d-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A difusão de excelência e o 
alargamento da participação devem 
desbloquear o potencial das reservas de 
talentos da Europa, apoiando a 
aprendizagem de políticas, a ligação em 
rede e as oportunidades de formação;

Or. en
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Alteração 783
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea d-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A excelência das ligações em rede 
deve contribuir para a reestruturação do 
setor da ciência e da tecnologia nas zonas 
menos desenvolvidas da União e para o 
reforço da capacidade geral de 
investigação e inovação da União, de 
modo a colocar as suas capacidades ao 
serviço das suas necessidades económicas 
e sociais.

Or. en

Alteração 784
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 7 – alínea d-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A investigação e a inovação 
responsáveis devem ter em consideração 
as visões das várias partes interessadas, 
incluindo as da sociedade civil, e os 
programas de RRI serão abertos à 
participação destas partes interessadas.

Or. en

Alteração 785
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Está comprovado que cada um destes 
objetivos apresenta um elevado valor 
acrescentado da União. Globalmente, 
constituem um conjunto de atividades 
sólido e equilibrado que, em concertação 
com as atividades aos níveis nacional e
regional, abrangem a totalidade das 
necessidades da Europa em matéria de 
ciência e tecnologia avançadas. A sua 
fusão num programa único permitir-lhes-á 
funcionar com maior coerência e de uma 
forma mais racionalizada, simplificada e 
orientada, assegurando simultaneamente a 
continuidade que é um aspeto vital para 
manter a sua eficácia.

Está comprovado que cada um destes 
objetivos apresenta um elevado valor 
acrescentado da União. Globalmente, 
constituem um conjunto de atividades 
sólido e equilibrado que, em concertação 
com as atividades aos níveis nacional,
regional e local, abrangem a totalidade das 
necessidades da Europa em matéria de 
ciência e tecnologia avançadas. A sua 
fusão num programa único permitir-lhes-á 
funcionar com maior coerência e de uma 
forma mais racionalizada, simplificada e 
orientada, assegurando simultaneamente a 
continuidade que é um aspeto vital para 
manter a sua eficácia.

Or. ro

Alteração 786
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – título 3

Texto da Comissão Alteração

Parte II. Prioridade «Liderança Industrial» Parte II. Prioridade «Liderança Industrial e 
Setor dos Serviços»

Or. ro

Alteração 787
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – parte 
introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Esta parte visa acelerar o desenvolvimento 
das tecnologias e inovações que estarão 
subjacentes às empresas no futuro e ajudar 
as PME europeias inovadoras a 
desenvolverem-se e a tornarem-se 
empresas líderes mundiais. É constituída 
por três objetivos específicos:

Esta parte visa acelerar o desenvolvimento 
das tecnologias e inovações que estarão 
subjacentes às empresas no futuro e ajudar 
as PME europeias inovadoras a 
desenvolverem-se e a tornarem-se 
empresas líderes mundiais. Deve-se prestar 
especial atenção à promoção do 
«consumo da inovação», isto é, a 
transferência de conhecimentos e de 
tecnologia dos centros públicos de 
investigação para as empresas, 
especialmente PME, organizações 
públicas e cidadãos com capacidade 
empresarial. É constituída por três 
objetivos específicos:

Or. en

Alteração 788
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas e o 
acesso a infraestruturas de investigação 
altamente avançadas na Europa irá 
acelerar o progresso em todas as áreas 
relevantes.
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Or. en

Alteração 789
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 790
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 

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

fabrico e transformação avançados e 
espaço. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas.

Or. en

Justificação

Raciocínio: A liderança industrial deve contribuir para os padrões europeus que são 
reconhecidos e utilizados a nível mundial. Num mundo tecnológico complexo, os padrões 
implicam poder de mercado e são um fator multiplicativo no caminho entre investigação e 
inovação.

Alteração 791
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 793
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço. Deverá ser dada a devida atenção 
às necessidades do utilizador e às 
dimensões do género em todos estes 
campos. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas.

Or. en

Alteração 795
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço. A tónica será colocada nas 

(a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração em tecnologias 
facilitadoras essenciais, tais como as
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 



PE492.761v01-00 22/173 AM\907534PT.doc

PT

interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas.

espaço. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas.

Or. en

Alteração 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexo I, parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 797
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A Liderança em Tecnologias
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 

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

e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
ótica quântica, materiais avançados, 
biotecnologias, fabrico e transformação 
avançados, robótica e espaço. A tónica 
será colocada nas interações e 
convergência no interior das diferentes 
tecnologias e entre elas. As necessidades 
dos utilizadores, tanto no âmbito público, 
quanto privado, serão devidamente 
consideradas em todos estes setores. 

Or. de

Alteração 798
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O Acesso a Financiamento de Risco 
terá por objetivo superar os défices 
verificados na disponibilidade de 
financiamento da dívida e de capitais 
próprios para empresas e projetos 
centrados na I&D e na inovação em todas 
as fases de desenvolvimento. Juntamente 
com o instrumento de capital próprio do 
Programa Competitividade das Empresas e 
PME, apoiará o desenvolvimento do 
capital de risco a nível da União.

(b) O Acesso a Financiamento de Risco 
terá por objetivo superar os défices 
verificados na disponibilidade de 
financiamento da dívida e de capitais 
próprios para empresas e projetos 
centrados na I&D e na inovação em todas 
as fases de desenvolvimento. Juntamente 
com o instrumento de capital próprio do 
Programa Competitividade das Empresas e 
PME, apoiará o desenvolvimento do 
financiamento na fase inicial e do capital 
de risco a nível da União.

Or. en

Alteração 799
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A Inovação nas PME promoverá todas 
as formas de inovação nas PME, visando 
as que têm potencial para crescer e se 
internacionalizar em todo o mercado 
único e para além dele.

(c) «A Inovação nas PME» proporcionará 
apoio adaptado às PME a todas as formas 
de inovação nas PME, através de uma 
caixa de ferramentas de programas e 
instrumentos especializados e 
personalizados, incluindo: o acesso a 
financiamento de arranque e subvenções, 
o acesso a financiamento da dívida e de 
capitais próprios, serviços de treino e 
aconselhamento e o acesso a redes e 
agregados de I&D. Em particular, deve 
ser implementado um instrumento 
específico a favor das PME nas áreas 
prioritárias em «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» e 
«Desafios Societais».

Or. en

Alteração 800
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A Inovação nas PME promoverá todas 
as formas de inovação nas PME, visando 
as que têm potencial para crescer e se 
internacionalizar em todo o mercado único 
e para além dele.

c) A Inovação nas PME promoverá todas 
as formas de inovação nas PME, visando 
as que têm potencial para crescer e se 
internacionalizar no mercado único e para 
além dele.

Or. de

Alteração 801
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 10 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A Inovação nas PME promoverá todas 
as formas de inovação nas PME, visando 
as que têm potencial para crescer e se 
internacionalizar em todo o mercado único 
e para além dele.

(c) A Inovação nas PME promoverá todas 
as formas de inovação nas PME, visando 
as que têm potencial para crescer, absorver 
e produzir inovação e se internacionalizar 
em todo o mercado único e para além dele.

Or. en

Alteração 802
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

As atividades seguirão uma agenda 
liderada pelas empresas. Os orçamentos 
para os objetivos específicos «Acesso a 
financiamento de risco» e «Inovação nas 
PME» seguirão uma lógica ascendente, 
baseada na procura e sem prioridades 
previamente determinadas. Estas 
atividades serão complementadas pelo 
recurso a instrumentos financeiros e a um 
instrumento específico a favor das PME 
que siga uma lógica orientada para as 
políticas no âmbito da parte «Desafios 
Societais» e do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais».

As atividades seguirão uma abordagem 
ascendente. A implementação dos
orçamentos para os objetivos específicos 
«Acesso a financiamento de risco» e 
«Inovação nas PME» seguirá sobretudo
uma lógica ascendente, baseada na procura, 
mas exclusivamente no âmbito das áreas 
temáticas prioritárias estabelecidas em 
«Desafios Societais» e «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais». 
Estas atividades serão complementadas 
pelo possível recurso ao instrumento a 
favor das PME como parte dos contratos 
públicos pré-comerciais ou das atividades 
inovadoras de contratos públicos, onde a 
congregação a nível da UE das 
necessidades dos compradores públicos 
nos Estados-Membros pode ser 
demonstrada.

Or. en
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Alteração 803
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os projetos colaborativos continuarão 
aqui a ser o principal instrumento.

Or. de

Alteração 804
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
15 % dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
30 % dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

Or. it

Justificação

O incentivo a uma participação das PME no Programa-Quadro, muito superior à que foi 
proposta pela Comissão, tem uma importância estratégica.

Alteração 805
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 12
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Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
15% dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
deverá alcançar 20 % dos orçamentos 
totais combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito dos «Desafios 
Societais» e do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e
industriais» sejam afetados a PME.

Or. en

Justificação

O aumento da participação das PME é um fator essencial para aproveitar os poderes 
inovadores das empresas ágeis e inovadoras, tanto empresas em fase de arranque como 
empresas derivadas de organizações de investigação e universidades, para alcançar soluções 
inovadoras e os sucessos gerais do Programa-Quadro Horizonte de 2020. Apesar de o 7.º PQ 
se ter mantido igual e de ser suscetível de alcançar a meta dos 15 %, é necessário um 
objetivo mais ambicioso, realista e alcançável para explorar totalmente o potencial inovador 
das PME.

Alteração 806
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
15% dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME e 
estabelecerá um mecanismo claro para 
identificar e abordar as necessidades de 
transferência de conhecimentos e 
tecnologia da PME. O apoio deverá ter 
como resultado que, pelo menos, cerca 
de 20 % dos orçamentos totais combinados 
de todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
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específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME, comunidade, indústria e público em 
geral;

Or. en

Alteração 807
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
15% dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados 
a PME.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
deverá ter como resultado que, pelo 
menos, cerca de 20 % dos orçamentos 
totais combinados de todos os
Programas-Quadro Horizonte 2020 sejam 
afetados a PME, dos quais, pelo 
menos, 10 % são atribuídos ao 
instrumento específico a favor das PME.

Or. en

Alteração 808
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
15 % dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME. Deste 
modo, cerca de 18 % dos orçamentos totais 
combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito dos «Desafios 
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dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

Societais» e do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» serão afetados a PME.

Or. de

Alteração 809
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de 
15% dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
deverá ter como resultado que mais
de 15 % dos orçamentos totais combinados 
de todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

Or. en

Alteração 810
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca de
15% dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que pelo menos
15 % dos orçamentos totais combinados de 
todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
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específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

Or. ro

Alteração 811
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 13

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» 
seguirá uma abordagem centrada nas 
tecnologias com vista a desenvolver 
tecnologias facilitadoras que possam ser 
utilizadas em múltiplas áreas, indústrias e 
serviços. As aplicações destas tecnologias 
para enfrentar os desafios societais serão 
apoiadas em conjunto com a parte 
«Desafios Societais».

O objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» 
seguirá uma abordagem centrada nas 
políticas com vista a desenvolver 
tecnologias facilitadoras que possam ser 
utilizadas em múltiplas áreas, indústrias e 
serviços.

Or. en

Alteração 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 13

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» 
seguirá uma abordagem centrada nas 
tecnologias com vista a desenvolver 
tecnologias facilitadoras que possam ser 
utilizadas em múltiplas áreas, indústrias e 
serviços. As aplicações destas tecnologias 

O objetivo específico «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» 
seguirá uma abordagem centrada nas 
tecnologias com vista a desenvolver 
tecnologias facilitadoras que possam ser 
utilizadas em múltiplas áreas, indústrias e 
serviços. As aplicações destas tecnologias 
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para enfrentar os desafios societais serão 
apoiadas em conjunto com a parte 
«Desafios Societais».

para enfrentar os desafios societais serão 
apoiadas em conjunto com a parte 
«Desafios Societais». Para alcançar este 
objetivo, será igualmente implementado 
um programa interdisciplinar específico 
sobre os aspetos éticos, jurídicos e sociais 
da ciência e da tecnologia, com um 
orçamento autónomo específico.

Or. en

Alteração 813
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esta parte responde diretamente às 
prioridades políticas e desafios societais 
identificados na Estratégia Europa 2020 e 
visa estimular a massa crítica de esforços 
em investigação e inovação necessários 
para alcançar os objetivos políticos da 
União. O financiamento centrar-se-á nos 
seguintes objetivos específicos:

Esta parte responde diretamente às 
prioridades políticas e desafios societais 
identificados na Estratégia Europa 2020 e 
visa estimular a massa crítica de esforços 
em investigação e inovação necessários 
para alcançar os objetivos políticos da 
União. Também aqui a tónica será 
colocada em projetos colaborativos. O 
financiamento centrar-se-á nos seguintes 
objetivos específicos:

Or. de

Alteração 814
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura b) Segurança alimentar, qualidade e 
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sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

segurança, agricultura sustentável, 
investigação marinha e marítima e 
bioeconomia;

Or. en

Alteração 815
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, mares e oceanos produtivos 
por meio da pesca e da aquicultura
sustentável e bioeconomia;

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço.)

Or. en

Alteração 816
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

(b) Bioeconomia: segurança alimentar, 
agricultura sustentável, investigação 
marinha e marítima e bioindústrias;
(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. en
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Justificação

Segundo a estratégia europeia denominada «Inovação para um crescimento sustentável: 
Bioeconomia para a Europa», a bioeconomia abrange a produção de recursos biológicos 
renováveis e a sua conversão em alimentos para consumo humano e animal, produtos 
biológicos e bioenergia. A bioeconomia inclui quatro principais setores que devem ser 
apoiados pelo grande desafio da «Bioeconomia»: agricultura e silvicultura; pesca e 
aquicultura; bioindústrias e alimentação.

Alteração 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

(b) Bioeconomia: segurança alimentar, 
agricultura sustentável e silvicultura, 
investigação marinha e marítima e 
bioindústria;

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço.)

Or. en

Justificação

Segundo a estratégia europeia denominada «Inovação para um crescimento sustentável: 
Bioeconomia para a Europa», a bioeconomia inclui quatro principais setores que devem ser 
apoiados pelo grande desafio da «Bioeconomia»: agricultura e silvicultura; pesca e 
aquicultura; bioindústrias e alimentação. Este título deve, assim, refletir a definição 
desenvolvida pela Comissão Europeia.

Alteração 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia;

(b) Desafios europeus no domínio da 
bioeconomia: segurança alimentar, 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
investigação marinha e marítima;

Or. en

Alteração 819
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Energia segura, não poluente e 
eficiente;

(c) Eficiência energética, energia segura, 
não poluente e eficiente;

Or. ro

Alteração 820
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Ação climática, ambiente, conservação 
e eficiência na utilização dos recursos, 
utilização sustentável das matérias-primas;

Or. en

Alteração 821
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 822
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 825
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Ao acrescentar os termos «conservação» e «utilização sustentável» na referência às 
matérias-primas, pretende-se ir além da eficiência.

Alteração 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Sociedades inclusivas, inovadoras e (f) A Europa num mundo em mudança –
sociedades inclusivas, inovadoras e 
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seguras. reflexivas.

Or. en

Alteração 827
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Sociedades inclusivas, inovadoras e
seguras.

(f) Compreender as sociedades europeias, 
a cultura e as mudanças societais.

Or. en

Justificação

Esta modificação aplica-se à integralidade do texto legislativo em apreço. a sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o texto. A cultura está na base de qualquer mudança 
societal e inovação e, por isso, é conveniente incluir este conceito e salientá-lo no título deste 
desafio.

Alteração 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea f-
A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Sociedades seguras – Proteger a 
liberdade e a segurança da Europa e dos 
seus cidadãos

Or. en
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Alteração 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea f-
A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Cultura e áreas intangíveis do 
conhecimento

Or. en

Alteração 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 14 – alínea f-
B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Cidades inteligentes e herança 
cultural

Or. en

Alteração 831
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
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uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas e 
infraestruturas de investigação a fim de 
enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Or. en

Alteração 832
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio 
a contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
Será dada tanta atenção à inovação dos 
sistemas não tecnológicos e 
organizacionais e à inovação do setor 
público como às soluções centradas na 
tecnologia. A ênfase é colocada na 
congregação de uma massa crítica de 
recursos e conhecimentos entre diferentes 
domínios, tecnologias e disciplinas 
científicas a fim de enfrentar os desafios. 
As atividades abrangem a totalidade do 
ciclo desde a investigação até ao mercado, 
com uma nova tónica em atividades 
relacionadas com a inovação.
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Or. en

Alteração 833
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio 
a contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, nos quais 
a ciência básica, a investigação aplicada, 
a transferência de conhecimentos e a 
inovação são componentes importantes e 
interligados, incidindo em prioridades 
políticas sem determinação prévia da 
escolha precisa das tecnologias ou soluções 
que devem ser desenvolvidas. A ênfase é 
colocada na congregação de uma massa 
crítica de recursos e conhecimentos entre 
diferentes domínios, permitindo o acesso a 
infraestruturas de investigação de 
craveira mundial, tecnologias e disciplinas 
científicas a fim de enfrentar os desafios. 
As atividades abrangem a totalidade do 
ciclo desde a investigação até ao mercado, 
com uma nova tónica nas ciências 
aplicadas e uma nova tónica na 
transferência de conhecimentos e em 
atividades relacionadas com a inovação.

Or. en

Alteração 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, nos quais 
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em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

a ciência básica, a investigação aplicada, 
a transferência de conhecimentos e a 
inovação são componentes igualmente 
importantes e interligados, incidindo em 
prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Or. en

Alteração 835
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, nos quais 
a ciência básica, a investigação aplicada, 
a transferência de conhecimentos e a 
inovação são componentes igualmente 
importantes e interligados, incidindo em 
prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
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de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado, incluindo a normalização em 
todas as fases.

Or. en

Alteração 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado. Para alcançar este objetivo, será 
igualmente implementado um programa 
interdisciplinar específico sobre os 
aspetos éticos, jurídicos e sociais da 
ciência e da tecnologia, com um 
orçamento autónomo específico.
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Or. en

Alteração 837
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
permitindo o acesso a infraestruturas de 
investigação de craveira mundial, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos e a contratos públicos 
pré-comerciais, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Or. en

Alteração 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15
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Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado. Para alcançar os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte de 2020, em 
particular no que diz respeito à parte III 
relativa aos desafios societais, será 
necessário envolver uma grande 
variedade de partes interessadas nos 
projetos colaborativos, desde instituições e 
empresas de investigação a utilizadores 
dos setores público e privado.

Or. en

Alteração 839
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
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ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios, uma vez que pode 
ser feita através do estabelecimento de 
parcerias institucionais público-privadas. 
As atividades abrangem a totalidade do 
ciclo desde a investigação até ao mercado, 
com uma nova tónica em atividades 
relacionadas com a inovação, tais como 
ações-piloto e de demonstração, bancos de 
ensaio, apoio a contratos públicos, 
conceção, inovação centrada no utilizador 
final, inovação social e aceitação das 
inovações pelo mercado.

Or. en

Alteração 840
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, assim como o 
seu impacto na sociedade, com uma nova 
tónica em atividades relacionadas com a 
inovação, tais como ações-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
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mercado. social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Or. en

Alteração 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No sentido de adotar uma abordagem 
baseada em desafios, é necessário um 
planeamento estratégico coordenado das 
atividades de investigação e inovação. A 
coordenação pode enfrentar a 
fragmentação e melhorar a utilização de 
recursos tecnológicos e infraestruturais 
por parte de toda a comunidade de 
investigação relacionada com cada 
desafio. Para além disso, na maioria dos 
casos, o sucesso na inovação exige um
compromisso a longo prazo para manter 
uma investigação excelente. As ações 
estratégicas e o aconselhamento científico 
podem garantir conhecimentos 
especializados sobre políticas desde o 
início, desenvolver a inovação e 
competitividade ao compreender a 
complexidade do ciclo de inovação e 
encorajar a participação de mais 
investigadores além-fronteiras. A 
investigação estratégica e a coordenação 
da inovação em todos os desafios 
baseados em aconselhamento científico 
devem ser estabelecidas por Conselhos 
Consultivos Setoriais de especialistas 
independentes de elevado nível, os quais 
irão contribuir para definir os programas 
de investigação e inovação baseados na 
melhor liderança e proporcionar o ímpeto 
e os instrumentos necessários para 
promover a interação e sinergias a uma 
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escala mais ampla.

Or. en

Alteração 842
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No sentido de adotar uma abordagem 
baseada em desafios, é necessário um 
planeamento estratégico coordenado das 
atividades de investigação e inovação. A 
coordenação pode enfrentar a 
fragmentação e melhorar a utilização de 
recursos tecnológicos e infraestruturais 
por parte de toda a comunidade de 
investigação relacionada com cada 
desafio. Para além disso, na maioria dos 
casos, o sucesso na inovação exige um 
compromisso a longo prazo para manter 
uma investigação excelente. As ações 
estratégicas e orientações científicas 
podem garantir conhecimentos 
especializados sobre políticas desde o 
início, desenvolver a inovação e 
competitividade ao compreender a 
complexidade do ciclo de inovação e 
encorajar a participação de mais 
investigadores além-fronteiras. Para 
alcançar a coordenação da investigação e 
da inovação estratégicas em cada desafio, 
a Comissão deve consultar as partes 
interessadas relevantes do meio 
académico, indústria, utilizadores finais e 
sociedade civil do mais elevado prestígio e 
com a experiência técnica adequada, 
incluindo cientistas, engenheiros e 
empresários, garantindo uma diversidade 
de todos os setores e áreas de investigação 
em questão. Tal permitirá controlar a 
adequação e a suficiência das ações 
presentes e planeadas e sensibilizar para 
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os assuntos negligenciados e os esforços 
redobrados. A Comissão deveria procurar 
utilizar, sempre que possível, os 
instrumentos existentes para este fim na 
implementação do Programa-Quadro 
Horizonte de 2020, tais como, inter alia, 
as parcerias europeias de inovação, as 
plataformas tecnológicas europeias e as 
iniciativas de programação conjunta.

Or. en

Justificação

Baseado nas ideias do relatório de Teresa Riera Madurell, alteração 89, e do relatório de 
Graça Carvalho, alteração 25.

Alteração 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No sentido de adotar uma abordagem 
baseada em desafios, é necessário um 
planeamento estratégico coordenado das 
atividades de investigação e inovação. A 
coordenação pode enfrentar a 
fragmentação e melhorar a utilização de 
recursos tecnológicos e infraestruturais 
por parte de toda a comunidade de 
investigação relacionada com cada 
desafio. Além disso, na maioria dos casos, 
o sucesso na inovação exige um 
compromisso a longo prazo para manter 
uma investigação excelente. As ações 
estratégicas e orientações científicas 
podem garantir conhecimentos 
especializados sobre políticas desde o 
início, desenvolver a inovação e 
competitividade ao compreender a 
complexidade do ciclo de inovação e 
encorajar a participação de mais 
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investigadores além-fronteiras. A 
investigação estratégica e a coordenação 
da inovação em todos os desafios devem 
ser estabelecidas por Comités Diretivos 
Setoriais de especialistas independentes 
de elevado nível do mundo académico, da 
indústria, dos utilizadores finais e da 
sociedade civil, selecionados através de 
um processo aberto e transparente, os 
quais irão contribuir para definir os 
programas de investigação e inovação 
baseados na melhor liderança e 
proporcionar o ímpeto e os instrumentos 
necessários para promover a interação e 
sinergias a uma escala mais ampla.

Or. en

Justificação

Cada Conselho Consultivo Estratégico deve ser composto por uma filiação equilibrada e de 
nível elevado de comunidades de pessoas interessadas (ciência, indústria, sociedade civil, 
utilizadores dinais e outros). O papel destes Conselhos/Comités seria o de prestar 
aconselhamento estratégico corrente sobre as ações em curso e planeadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 e as áreas políticas comunitárias relacionadas e abordar a coordenação 
necessária entre os principais instrumentos e iniciativas (programação conjunta, PPP, P2P, 
KIC, parceria europeia de inovação e outras).

Alteração 844
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No sentido de adotar uma abordagem 
baseada em desafios, é necessário um 
planeamento estratégico coordenado das 
atividades de investigação e inovação. A 
coordenação pode enfrentar a 
fragmentação e melhorar a utilização de 
recursos tecnológicos e infraestruturais 
por parte de toda a comunidade de 
investigação relacionada com cada 
desafio. Além disso, na maioria dos casos, 
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o sucesso na inovação exige um 
compromisso a longo prazo para manter 
uma investigação excelente. As ações 
estratégicas e orientações científicas 
podem garantir conhecimentos 
especializados sobre políticas desde o 
início, desenvolver a inovação e 
competitividade ao compreender a 
complexidade do ciclo de inovação e 
encorajar a participação de mais 
investigadores além-fronteiras. A 
investigação estratégica e a coordenação 
da inovação em todos os desafios 
baseados em orientações científicas 
devem ser estabelecidas por comités 
diretivos setoriais de especialistas 
independentes de elevado nível, os quais 
irão contribuir para definir os programas 
de investigação e inovação baseados na 
melhor liderança e proporcionar o ímpeto 
e os instrumentos necessários para 
promover a interação e sinergias a uma 
escala mais ampla. O papel destes 
conselhos seria o de prestar 
aconselhamento estratégico corrente 
sobre as ações em curso e planeadas no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e as áreas políticas comunitárias 
relacionadas.

Or. en

Justificação

É necessário definir claramente o papel e as responsabilidades dos comités diretivos 
setoriais.

Alteração 845
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Em relação a cada desafio societal serão 
definidos objetivos e prioridades de 
investigação de uma forma transparente e 
participativa, através do envolvimento 
equilibrado dos intervenientes, incluindo 
a comunidade científica, os investigadores 
(também de organizações de investigação 
de menores dimensões), o setor público, o 
setor privado e, em particular, as PME, 
organizações da sociedade civil e outros 
intervenientes relevantes; em particular, a 
Comissão irá estabelecer plataformas 
específicas para o diálogo entre os 
cidadãos e as organizações da sociedade 
civil com os atores de investigação nas 
prioridades de investigação no âmbito dos 
desafios societais;

Or. en

Alteração 846
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. As ciências 
humanas e sociais devem ser 
representadas em comités do programa e 
grupos de especialistas responsáveis pela 
avaliação do projeto e do programa em 
todos os tópicos. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». Do mesmo modo, a 
tónica no género e na igualdade de 
géneros será integrada em todos os 
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Além disso, o apoio transversal à 
cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

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

Or. en

Justificação

Isto é necessário para garantir que as ciências sociais e humanas não sejam marginalizadas 
nem instrumentalizadas ao serem reduzidas a estudos de perceção ou de aceitabilidade sobre 
a inovação. Irá garantir a pluridisciplinaridade da investigação que aborda os desafios 
societais.

Alteração 847
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. As ciências 
humanas e sociais devem ser 
representadas em comités do programa e 
grupos de especialistas responsáveis pela 
avaliação do projeto e do programa em 
todos os tópicos. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». O apoio incidirá 
também na disponibilização de uma sólida 
base factual para a elaboração de políticas 
a nível internacional, da União, nacional e 
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cooperação internacional será concedido ao 
abrigo do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o desenvolvimento subjacente 
destas disciplinas será apoiado ao abrigo 
do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

Or. en

Justificação

Isto é absolutamente necessário para garantir que as ciências sociais e humanas não sejam 
marginalizadas nem instrumentalizadas ao serem reduzidas a estudos de perceção ou de 
aceitabilidade sobre a inovação. Irá garantir a pluridisciplinaridade da investigação que 
aborda os desafios societais.

Alteração 848
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Devem ser 
completamente integradas nos programas 
de trabalho através da representação em 
comités do programa e grupos de 
especialistas responsáveis pela avaliação 
do projeto e do programa em todos os 
tópicos e através do desenvolvimento de 
propostas orientadas para as ciências 
sociais. Além disso, o desenvolvimento 
subjacente destas disciplinas será apoiado 
ao abrigo do objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras». O apoio incidirá também na 
disponibilização de uma sólida base factual 
para a elaboração de políticas a nível 
internacional, da União, nacional e 
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regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o desenvolvimento subjacente 
destas disciplinas será apoiado ao abrigo 
do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

Or. en

Alteração 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 850
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 851
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 

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

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

Or. en

Justificação

A segurança é uma característica inerente de todos os objetivos supra e precisa de ser tida 
em consideração da mesma forma que as ciências sociais e humanidades, para garantir uma 
implementação bem-sucedida.

Alteração 852
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

será uma parte integrante de cada um dos 
desafios. Além disso, o desenvolvimento 
subjacente destas disciplinas será apoiado 
ao abrigo do objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras».

Or. ro

Alteração 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». Do mesmo modo, a 
tónica no género e na igualdade de 
géneros será integrada em todos os 
desafios. O apoio incidirá também na 
disponibilização de uma sólida base factual 
para a elaboração de políticas a nível 
internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o desenvolvimento subjacente 
destas disciplinas será apoiado ao abrigo 
do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

Or. en

Alteração 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 855
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas fazem parte 
integrante das atividades com vista a 
enfrentar todos os desafios. Além disso, o 
desenvolvimento subjacente destas 
disciplinas será apoiado ao abrigo do 
objetivo específico «Sociedades inclusivas, 
inovadoras e seguras». O apoio incidirá 
também na disponibilização de uma sólida 
base factual para a elaboração de políticas 

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

base factual para a elaboração de políticas 
a nível internacional, da União, nacional e 
regional. Tendo em conta a natureza global 
de muitos dos desafios, a cooperação 
estratégica com países terceiros será uma 
parte integrante de cada um dos desafios. 
Além disso, o desenvolvimento subjacente 
destas disciplinas será apoiado ao abrigo 
do objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras».

Or. en

Alteração 856
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

É essencial promover o desempenho dos países e territórios ultramarinos em matéria de 
investigação e inovação.

Alteração 858
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 859
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – parágrafo 19

Texto da Comissão Alteração

O EIT desempenhará um papel importante, 
reunindo a excelência em investigação, 
educação e inovação e integrando assim o 
triângulo do conhecimento. O EIT atingirá 
este objetivo principalmente através das 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
(KIC). Além disso, garantirá que as 
experiências sejam partilhadas para além 
das KIC através de medidas orientadas de 
difusão e partilha de conhecimentos, 
promovendo assim uma aceitação mais 
rápida dos modelos de inovação em toda a 
União.

O EIT desempenhará um papel importante, 
reunindo a excelência em investigação, 
educação e inovação e integrando assim o 
triângulo do conhecimento. O EIT atingirá 
este objetivo principalmente através das 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
(KIC). Além disso, garantirá que as 
experiências sejam partilhadas entre e para 
além das KIC através de medidas 
orientadas de difusão e partilha de 
conhecimentos, promovendo assim uma 
aceitação mais rápida dos modelos de 
inovação em toda a União.

Or. en

Alteração 860
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa tem como ambição evoluir para 
um novo modelo económico baseado num 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Este tipo de transformação 
exigirá mais do que melhorias incrementais 
das atuais tecnologias. Exigirá uma muito 
maior capacidade de inovação de base 
científica dinamizada por conhecimentos 
radicalmente novos que permitam à Europa 
assumir um papel de liderança na criação 
das mudanças de paradigma tecnológico 
que serão os principais motores do 

A Europa tem como ambição evoluir para 
um novo modelo económico baseado num 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Este tipo de transformação 
exigirá mais do que melhorias incrementais 
das atuais tecnologias. Exigirá uma muito 
maior capacidade de inovação de base 
científica dinamizada por conhecimentos 
radicalmente novos que permitam à Europa 
assumir um papel de liderança na criação 
das mudanças de paradigma tecnológico 
que serão os principais motores do 
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crescimento da produtividade, da 
competitividade, da riqueza e do progresso 
social no futuro. Essas mudanças de 
paradigma têm tido historicamente 
tendência para provirem da base científica 
do setor público antes de avançarem no 
sentido de constituir a base científica para a 
criação de indústrias e setores
completamente novos.

crescimento da produtividade, da 
competitividade, da riqueza e do progresso 
social no futuro. Essas mudanças de 
paradigma têm tido historicamente 
tendência para provirem da investigação 
fundamental estimulada pela curiosidade,
antes de avançarem no sentido de constituir 
a base científica para a criação de 
indústrias e setores completamente novos.

Or. en

Alteração 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa tem como ambição evoluir para 
um novo modelo económico baseado num 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Este tipo de transformação 
exigirá mais do que melhorias incrementais 
das atuais tecnologias. Exigirá uma muito 
maior capacidade de inovação de base 
científica dinamizada por conhecimentos 
radicalmente novos que permitam à Europa 
assumir um papel de liderança na criação 
das mudanças de paradigma tecnológico 
que serão os principais motores do 
crescimento da produtividade, da 
competitividade, da riqueza e do progresso 
social no futuro. Essas mudanças de 
paradigma têm tido historicamente 
tendência para provirem da base científica 
do setor público antes de avançarem no 
sentido de constituir a base científica para a 
criação de indústrias e setores
completamente novos.

A Europa tem como ambição evoluir para 
um novo modelo económico baseado num 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Este tipo de transformação 
exigirá mais do que melhorias incrementais 
das atuais tecnologias e conhecimento. 
Exigirá uma muito maior capacidade de 
ciência básica e inovação de base 
científica dinamizada por conhecimentos 
radicalmente novos que permitam à Europa 
assumir um papel de liderança na criação 
das mudanças de paradigma científico e 
tecnológico que serão os principais 
motores do crescimento da produtividade, 
da competitividade, da riqueza e do 
progresso social no futuro. Essas mudanças 
de paradigma têm tido historicamente 
tendência para provirem da base científica 
do setor público antes de avançarem no 
sentido de constituir a base científica para a 
criação de indústrias e setores 
completamente novos.

Or. en
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Alteração 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 863
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

Um outro aspeto importante do desafio é o 
facto de em muitos países europeus o setor
público ainda não oferecer condições 
suficientemente atraentes para os melhores 
investigadores. Pode demorar muitos anos 
até os jovens investigadores dotados se 
poderem tornar cientistas independentes 
por direito próprio. Esta situação conduz a 

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

situação conduz a um enorme desperdício 
do potencial de investigação da Europa, 
atrasando a emergência de uma próxima 
geração de investigadores que contribua 
com novas ideias e energia e incentivando 
os investigadores de nível excelente em 
início de carreira a procurar uma melhor 
situação noutro local.

Or. en

Alteração 864
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 866
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Espera-se assim que a investigação de 
fronteira financiada pelo ERC tenha um 
impacto direto substancial em avanços nas 
fronteiras do conhecimento, abrindo o 
caminho para a geração de novos e 
frequentemente inesperados resultados 
científicos e tecnológicos e novas áreas de 
investigação, o que pode, em última 
análise, gerar as ideias radicalmente 
inovadoras que estimularão a inovação, a 
criatividade empresarial e a resposta a
desafios societais. A combinação de 
cientistas de nível excelente com ideias 

Espera-se assim que a investigação de 
fronteira financiada pelo ERC tenha um 
impacto direto substancial em avanços nas 
fronteiras do conhecimento, abrindo o 
caminho para a geração de novos e 
frequentemente inesperados resultados 
científicos e tecnológicos e novas áreas de 
investigação, o que pode, em última 
análise, gerar as ideias radicalmente 
inovadoras que estimularão a inovação, a 
criatividade empresarial e a resposta a 
desafios societais. A maior ênfase na 
atribuição de subvenções do ERC 
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inovadoras está subjacente a todas as fases 
da cadeia de inovação.

encontra-se nas ideias inovadoras, 
enquanto o historial de investigadores é 
exigido, principalmente, para demonstrar 
a capacidade de cumprimento do projeto 
proposto. A combinação de cientistas de 
nível excelente com ideias inovadoras está 
subjacente a todas as fases da cadeia de 
inovação.

Or. en

Alteração 867
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Espera-se assim que a investigação de 
fronteira financiada pelo ERC tenha um 
impacto direto substancial em avanços nas 
fronteiras do conhecimento, abrindo o 
caminho para a geração de novos e 
frequentemente inesperados resultados 
científicos e tecnológicos e novas áreas de 
investigação, o que pode, em última 
análise, gerar as ideias radicalmente 
inovadoras que estimularão a inovação, a 
criatividade empresarial e a resposta a 
desafios societais. A combinação de 
cientistas de nível excelente com ideias 
inovadoras está subjacente a todas as fases 
da cadeia de inovação.

Espera-se assim que a investigação de 
fronteira financiada pelo ERC tenha um 
impacto direto substancial em avanços nas 
fronteiras do conhecimento, abrindo o 
caminho para a geração de novos e 
frequentemente inesperados resultados 
científicos e tecnológicos e novas áreas de 
investigação, o que pode, em última 
análise, gerar as ideias radicalmente 
inovadoras que estimularão a inovação, a 
criatividade empresarial e a resposta a 
desafios societais. A combinação de 
cientistas de nível excelente com ideias 
inovadoras está subjacente a todas as fases 
da cadeia de inovação. No entanto, a 
importância da investigação aplicada não 
deve ser menosprezada.

Or. en

Alteração 868
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A atividade fundamental do ERC será 
disponibilizar um financiamento a longo 
prazo atrativo para apoiar investigadores
de nível excelente e respetivas equipas de 
investigação na realização de investigação 
de vanguarda com elevados riscos/ganhos.

A atividade fundamental do ERC será 
disponibilizar um financiamento a longo
prazo atrativo para apoiar ideias de nível 
excelente e respetivas equipas de 
investigação na realização de investigação 
de vanguarda com elevados riscos/ganhos.

Or. en

Alteração 869
Alyn Smith

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

Texto da Comissão Alteração

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

O financiamento do ERC será atribuído de 
acordo com os seguintes princípios bem 
estabelecidos. A excelência científica será 
o único critério para a atribuição de 
subvenções do ERC. O ERC funciona 
numa base ascendente sem prioridades 
previamente determinadas. As subvenções 
do ERC estão abertas a equipas individuais 
de investigadores de qualquer idade e de 
qualquer país do mundo que trabalhem na 
Europa. O ERC terá por objetivo promover 
uma concorrência saudável na Europa e 
garantirá que a discriminação 
inconsciente com base no género seja 
convenientemente abordada nos 
procedimentos de avaliação.

Or. en

Alteração 870
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 2 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos nacionais e regionais devem 
apoiar os projetos do ERC avaliados de 
forma positiva que cumpram os critérios 
de excelência, mas que, para os quais, 
não há financiamento suficiente 
disponível no Programa-Quadro 
Horizonte de 2020.

Or. en

Alteração 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O ERC presta também apoio, conforme 
necessário, a novas formas emergentes de 
trabalhar no mundo científico com 
potencial para gerar descobertas e facilitar 
a exploração do potencial de inovação 
comercial e social da investigação que 
financia.

O ERC presta também apoio, conforme 
necessário, a novas formas emergentes de 
trabalhar no mundo científico com 
potencial para gerar descobertas e facilitar 
a exploração e funcionamento do potencial 
de inovação comercial e social da 
investigação que financia.

Or. en

Alteração 872
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
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ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade, a 
resultados de investigação com um 
elevado impacto societal e económico e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

Or. en

Alteração 873
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que as melhores 
ideias participam em concursos do ERC, 
que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
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mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento 
substancial do número de investigadores 
de nível excelente de fora da Europa que 
financia, bem como melhorias específicas 
nas práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo implementar medidas 
de promoção que visam aumentar a 
visibilidade dos seus programas e
melhorias específicas nas práticas 
institucionais e nas políticas nacionais de 
apoio a investigadores de alto nível.

Or. en

Alteração 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade, a 
resultados de investigação com um 
elevado potencial impacto social e 
económico e à comercialização e aplicação 
de tecnologias e ideias inovadoras e que o 
ERC contribuiu significativamente para 
tornar a Europa um ambiente mais atrativo 
para os melhores cientistas de todo o 
mundo. O Conselho Europeu de 
Investigação visará, em especial, uma 
melhoria mensurável da quota-parte da
União no 1% de publicações mais citadas a 
nível mundial. Além disso, terá como 
objetivo um aumento substancial do 
número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível. O ERC partilhará as experiências e 
melhores práticas com as agências 
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regionais e nacionais de financiamento da 
investigação a fim de promover o apoio 
aos investigadores de nível excelente. 
Além disso, o ERC deverá aumentar 
ainda mais a visibilidade dos seus 
programas fora da Europa, de modo a 
atrair investigadores de excelência.

Or. en

Alteração 875
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento do número 
de investigadores de nível excelente de 
fora da Europa que financia, onde a 
contribuição de tais investigadores 
acrescenta valor à investigação europeia, 
um aumento das oportunidades para os 
investigadores regressarem ao trabalho 
após uma interrupção na carreira, bem 
como melhorias específicas nas práticas 
institucionais e nas políticas nacionais de 
apoio a investigadores de alto nível.

Or. en
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Alteração 876
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia,
incluindo um aumento acentuado de 
excelentes investigadoras, bem como 
melhorias específicas nas práticas 
institucionais e nas políticas nacionais de 
apoio a investigadores de alto nível.

Or. en

Alteração 877
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
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como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento substancial 
do número de investigadores de nível 
excelente de fora da Europa que financia, 
bem como melhorias específicas nas 
práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível. Por último, a possibilidade de 
aplicar tecnologias e ideias inovadoras a 
uma comercialização completa deve ser 
avaliada.

Or. en

Alteração 878
Romana Jordan

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

sistema de craveira mundial de análise 
interpares, garantindo equidade e 
imparcialidade no tratamento das 
propostas, onde é necessário ter cuidado 
com o facto de os decisores dos painéis 
poderem igualmente ser recetores de 
subvenções, a fim de poder identificar a 
excelência científica, as ideias 
revolucionárias e o talento, 
independentemente do sexo, nacionalidade, 
instituição de origem ou idade do 
investigador. Por último, o ERC continuará 
a realizar os seus próprios estudos 
estratégicos com vista a preparar e apoiar 
as suas atividades, a manter contactos 
estreitos com a comunidade científica e 
outros intervenientes e a procurar tornar as 
suas atividades complementares das 
iniciativas de investigação desenvolvidas a 
outros níveis.

Or. en

Alteração 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

das propostas, a fim de poder identificar a 
excelência científica e o talento que 
permite desbravar caminhos, 
independentemente do sexo, nacionalidade 
ou idade do investigador. Se estes critérios 
não forem cumpridos, os participantes 
podem pedir a exclusão dos especialistas, 
de modo a evitar possíveis danos. O ERC 
continuará a realizar os seus próprios 
estudos estratégicos com vista a preparar e 
apoiar as suas atividades, a manter 
contactos estreitos com a comunidade 
científica, as agências regionais e 
nacionais de financiamento e outros 
intervenientes e a procurar tornar as suas 
atividades complementares das iniciativas 
de investigação desenvolvidas a outros 
níveis. Por fim, o ERC garantirá a 
transparência na comunicação sobre as 
suas atividades e resultados à comunidade 
científica e ao público em geral e manterá 
os dados atualizados dos projetos 
financiados, incluindo a situação dos 
dados.

Or. en

Alteração 880
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 881
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

permite desbravar caminhos, 
independentemente do sexo, nacionalidade 
ou idade do investigador. Por último, o 
ERC continuará a realizar os seus próprios 
estudos estratégicos com vista a preparar e 
apoiar as suas atividades, a manter 
contactos estreitos com a comunidade 
científica e outros intervenientes e a 
procurar tornar as suas atividades 
complementares das iniciativas de 
investigação desenvolvidas a outros níveis.
As atividades e conquistas do ERC devem 
ser avaliadas em 2017 por um painel de 
gestores independentes de alto nível, 
provenientes de organizações de 
investigação.

Or. en

Alteração 882
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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ERC continuará a realizar os seus próprios 
estudos estratégicos com vista a preparar e 
apoiar as suas atividades, a manter 
contactos estreitos com a comunidade 
científica e outros intervenientes e a 
procurar tornar as suas atividades 
complementares das iniciativas de 
investigação desenvolvidas a outros níveis.

Or. en

Alteração 883
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando
ideias inovadoras e de alto risco com
fundamentação científica. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

O objetivo específico é promover 
investigação de fronteira, incluindo 
tecnologias radicalmente novas e ideias de 
alto risco que assentam em fundamentação 
científica, com o potencial para abrir 
novos campos para a ciência e a 
tecnologia europeia. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

Or. en

Alteração 884
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
investigação fundamental e 
fundamentação científica. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

Or. en

Alteração 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de
investigação inovadoras, a finalidade é
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica, como a 
melhoria da compreensão das patologias 
humanas e dos mecanismos toxicológicos 
e a aplicação de instrumentos e 
tecnologias de celulares, genómicas ou 
informáticas relevantes para o ser 
humano, no âmbito da investigação da 
União nos domínios da saúde e das 
estratégias de avaliação dos riscos, bem 
como a prestação de apoio flexível à 
investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas, visando identificar e 
aproveitar oportunidades de benefícios a 
longo prazo para os cidadãos, a economia e 
a sociedade.
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Or. fr

Justificação

Com esta alteração, pretende-se enumerar exemplos de novas tecnologias promissoras e das 
respetivas aplicações na investigação de base ou no contexto industrial.

Alteração 886
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas explorando 
ideias inovadoras e de alto risco com 
fundamentação científica. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade. Para o efeito, as 
plataformas de especialização inteligente 
têm um importante papel a desempenhar, 
nomeadamente na criação e na ligação 
em rede, no intercâmbio de informações, 
na geminação e no apoio a políticas de 
investigação e inovação.

Or. pt

Justificação

O papel das plataformas de especialização inteligente é crucial no que respeita ao 
intercâmbio e troca de informações e quando se fala de colaboração interdisciplinar e em 
orientar a investigação para objetivos a várias escalas e com práticas inovadoras.

Alteração 887
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo das FET será promover a 
investigação para além do que é conhecido, 
aceite ou amplamente reconhecido e 
incentivar ideias novas e visionárias que 
abram vias promissoras para tecnologias 
novas e importantes, algumas das quais se 
podem tornar paradigmas tecnológicos e 
intelectuais de vanguarda para as próximas 
décadas. O objetivo das FET será 
aproveitar oportunidades de investigação 
em pequena escala em todas as áreas, 
incluindo temas emergentes e grandes 
desafios científicos e tecnológicos (C&T) 
que exigem uma congregação e 
colaboração de programas em toda a 
Europa e para além dela. Esta abordagem 
será orientada pela procura de excelência e 
alarga-se à exploração de ideias em fase 
pré-concorrencial para modelação do 
futuro das tecnologias, permitindo à 
sociedade beneficiar de colaborações em 
investigação multidisciplinar que é preciso 
realizar a nível europeu, estabelecendo a 
ligação entre a investigação impulsionada 
pela ciência e a investigação impulsionada 
pelos desafios societais ou pela 
competitividade industrial.

O objetivo das FET será promover a 
investigação para além do que é conhecido, 
aceite ou amplamente reconhecido e 
incentivar ideias novas e visionárias que 
abram vias promissoras para tecnologias 
novas e importantes, algumas das quais se 
podem tornar paradigmas tecnológicos e 
intelectuais de vanguarda para as próximas 
décadas. O objetivo das FET será 
aproveitar oportunidades de investigação 
em pequena escala em todas as áreas, 
incluindo temas emergentes e grandes 
desafios científicos e tecnológicos (C&T) 
que exigem uma congregação e
colaboração de programas em toda a 
Europa e para além dela. Esta abordagem 
será orientada pela procura de excelência e 
alarga-se à exploração de ideias em fase 
pré-concorrencial para modelação do 
futuro das tecnologias, permitindo à 
sociedade beneficiar de colaborações em 
investigação multidisciplinar que é preciso 
realizar a nível europeu, estabelecendo a 
ligação entre a investigação impulsionada 
pela ciência e a investigação impulsionada 
pelos objetivos e desafios societais ou pela 
competitividade industrial.

Or. en

Alteração 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implicam
cada vez mais uma colaboração intensa 

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica
cada vez mais uma colaboração intensa 
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entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, ciências da Terra, 
ciência dos materiais, ciências neurológicas 
e cognitivas, ciências sociais, economia) e 
disciplinas das ciências humanas e das 
artes. Tal exige não só excelência 
científica e tecnológica, mas também 
novas atitudes e interações inovadoras 
entre uma grande diversidade de 
intervenientes na investigação.

entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, bioengenharia e robótica, 
química, ciências da Terra, ciência dos 
materiais, ciências neurológicas e 
cognitivas, ciências sociais e economia).

Or. fr

Justificação

As tecnologias multidisciplinares das ciências naturais ou da engenharia são fundamentais 
para uma investigação assente na compreensão dos mecanismos biológicos, pelo que devem 
constar do presente parágrafo.

Alteração 889
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica 
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, ciências da Terra, 
ciência dos materiais, ciências neurológicas 
e cognitivas, ciências sociais, economia) e 
disciplinas das ciências humanas e das 
artes. Tal exige não só excelência científica 
e tecnológica, mas também novas atitudes 
e interações inovadoras entre uma grande 
diversidade de intervenientes na 
investigação.

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica 
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, física, matemática, 
modelação, ciências da Terra, ciência dos 
materiais, ciências neurológicas e 
cognitivas, ciências sociais, economia) e 
disciplinas das ciências humanas e das 
artes. Tal exige não só excelência científica 
e tecnológica, mas também novas atitudes 
e interações inovadoras entre uma grande 
diversidade de intervenientes na 
investigação.

Or. en
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Alteração 890
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica 
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, ciências da Terra, 
ciência dos materiais, ciências neurológicas 
e cognitivas, ciências sociais, economia) e 
disciplinas das ciências humanas e das 
artes. Tal exige não só excelência científica 
e tecnológica, mas também novas atitudes 
e interações inovadoras entre uma grande 
diversidade de intervenientes na 
investigação.

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica 
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, física, matemática, 
ciências da Terra, ciência dos materiais, 
ciências neurológicas e cognitivas, ciências 
sociais, economia) e disciplinas das 
ciências humanas e das artes. Tal exige não 
só excelência científica e tecnológica, mas 
também novas atitudes e interações 
inovadoras entre uma grande diversidade 
de intervenientes na investigação.

Or. en

Alteração 891
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica 
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, ciências da Terra, 
ciência dos materiais, ciências neurológicas 
e cognitivas, ciências sociais, economia) e 
disciplinas das ciências humanas e das 

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica 
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, matemática, física, 
ciências da Terra, ciência dos materiais, 
ciências neurológicas e cognitivas, ciências 
sociais, economia) e disciplinas das 
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artes. Tal exige não só excelência científica 
e tecnológica, mas também novas atitudes 
e interações inovadoras entre uma grande 
diversidade de intervenientes na 
investigação.

ciências humanas e das artes. Tal exige não 
só excelência científica e tecnológica, mas 
também novas atitudes e interações 
inovadoras entre uma grande diversidade 
de intervenientes na investigação.

Or. en

Alteração 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implicam
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, ciências da Terra, 
ciência dos materiais, ciências neurológicas 
e cognitivas, ciências sociais, economia) e
disciplinas das ciências humanas e das 
artes. Tal exige não só excelência científica 
e tecnológica, mas também novas atitudes 
e interações inovadoras entre uma grande 
diversidade de intervenientes na 
investigação.

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, matemática, ciências da 
Terra, ciência dos materiais, ciências 
neurológicas e cognitivas, ciências sociais, 
economia) e disciplinas das ciências 
humanas e das artes. Tal exige não só 
excelência científica e tecnológica, mas 
também novas atitudes e interações 
inovadoras entre uma grande diversidade 
de intervenientes na investigação.

Or. fr

Alteração 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica 

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implica 
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cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, ciências da Terra, 
ciência dos materiais, ciências neurológicas 
e cognitivas, ciências sociais, economia) e 
disciplinas das ciências humanas e das 
artes. Tal exige não só excelência científica 
e tecnológica, mas também novas atitudes 
e interações inovadoras entre uma grande 
diversidade de intervenientes na 
investigação.

cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, medicina, química, ciências da 
Terra, ciência dos materiais, ciências 
neurológicas e cognitivas, ciências sociais, 
economia) e disciplinas das ciências 
humanas e das artes. Tal exige não só 
excelência científica e tecnológica, mas 
também novas atitudes e interações 
inovadoras entre uma grande diversidade 
de intervenientes na investigação.

Or. en

Alteração 894
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Embora algumas ideias possam ser 
desenvolvidas em pequena escala, outras 
podem constituir um desafio de tal 
magnitude que exijam um grande esforço 
federado ao longo de um período de tempo 
substancial. As grandes economias 
mundiais reconheceram esse facto e 
verifica-se uma concorrência mundial 
crescente na definição e desenvolvimento 
de oportunidades tecnológicas emergentes 
na fronteira da ciência que possam gerar 
um impacto considerável na inovação e 
benefícios para a sociedade. Para serem 
eficazes, estes tipos de intervenções têm de 
ser transpostos rapidamente para uma larga 
escala, mediante a federação entre 
programas a nível europeu, nacional e 
regional em torno de objetivos comuns, a 
fim de criar uma massa crítica, promover 
sinergias e otimizar os efeitos de alavanca.

Embora algumas ideias possam ser 
desenvolvidas em pequena escala, outras 
podem constituir um desafio de tal 
magnitude que exijam um grande esforço 
federado ao longo de um período de tempo 
substancial. As grandes economias 
mundiais reconheceram esse facto e 
verifica-se uma concorrência mundial 
crescente na definição e desenvolvimento 
de oportunidades tecnológicas emergentes 
na fronteira da ciência que possam gerar 
um impacto considerável na inovação e 
benefícios para a sociedade. Estes avanços 
irão, muito provavelmente, determinar os 
futuros líderes mundiais na ciência, 
tecnologia e economia. Para serem 
eficazes, estes tipos de intervenções têm de 
ser geridos por especialistas e transpostos 
rapidamente para uma larga escala, 
mediante a federação entre programas a 
nível europeu, nacional e regional em torno 
de objetivos comuns, a fim de criar uma 
massa crítica, promover sinergias e 
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otimizar os efeitos de alavanca.

Or. en

Alteração 895
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As FET abrangerão todo o espectro da 
inovação impulsionada pela ciência: desde 
explorações iniciais em pequena escala e 
de abordagem ascendente de ideias frágeis 
e embrionárias até à criação de novas 
comunidades de inovação e investigação 
em torno de áreas de investigação 
emergentes e a grandes iniciativas de 
investigação federadas em torno de uma 
agenda de investigação com vista a atingir 
objetivos ambiciosos e visionários. Estes 
três níveis de empenhamento têm cada um 
o seu valor específico, embora sejam 
complementares e sinérgicos. Por exemplo, 
explorações em pequena escala podem 
revelar necessidades de desenvolvimento 
de novos temas que conduzam a uma ação 
em larga escala com base em roteiros. 
Implicam um vasto leque de intervenientes 
na investigação, incluindo jovens 
investigadores, PME com utilização 
intensiva de investigação e comunidades de 
partes interessadas (sociedade civil, 
responsáveis políticos, indústria e 
investigadores do setor público) 
agregando-se em torno de agendas de 
investigação que tomam forma, 
amadurecem e se diversificam.

As FET abrangerão todo o espectro da 
inovação impulsionada pela ciência: desde 
explorações iniciais em pequena escala e 
de abordagem ascendente de ideias frágeis 
e embrionárias até à criação de novas 
comunidades de inovação e investigação 
em torno de áreas de investigação 
emergentes e a grandes iniciativas de 
investigação federadas em torno de uma 
agenda de investigação com vista a atingir 
objetivos ambiciosos e visionários. Estes 
três níveis de empenhamento têm cada um 
o seu valor específico, embora sejam 
complementares e sinérgicos. Por exemplo, 
explorações em pequena escala podem 
revelar necessidades de desenvolvimento 
de novos temas que conduzam a uma ação 
em larga escala com base em roteiros. 
Implicam um vasto leque de intervenientes 
na investigação, incluindo jovens 
investigadores, PME com utilização 
intensiva de investigação e comunidades de 
partes interessadas (sociedade civil, 
responsáveis políticos, indústria e 
investigadores do setor público) 
agregando-se em torno de agendas 
evolutivas de investigação que tomam 
forma, amadurecem e se diversificam.

Or. en
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Alteração 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ao promover ideias inovadoras, («FET-
Domínio Aberto»), as FET apoiam ciências 
e tecnologias embrionárias que visam 
explorar novas bases para tecnologias 
futuras radicalmente novas, desafiando os 
atuais paradigmas e aventurando-se em 
domínios desconhecidos. Um processo de 
seleção com uma abordagem ascendente 
amplamente aberto a quaisquer ideias de 
investigação permitirá constituir uma 
carteira diversificada de projetos com 
orientação específica. Um aspeto essencial 
será a deteção precoce de novos domínios, 
desenvolvimentos e tendências 
promissores, associada a atração de novos 
intervenientes com elevado potencial no 
domínio da investigação e inovação.

(a) Ao promover ideias inovadoras, («FET-
Domínio Aberto»), as FET apoiam ciências 
e tecnologias numa fase precoce que 
visam explorar novas bases para 
tecnologias futuras radicalmente novas, 
desafiando os atuais paradigmas e 
aventurando-se em domínios 
desconhecidos. Um processo de seleção 
com uma abordagem ascendente 
amplamente aberto a quaisquer ideias de 
investigação permitirá constituir uma 
carteira diversificada de projetos com 
orientação específica. Um aspeto essencial 
será a deteção precoce de novos domínios, 
desenvolvimentos e tendências 
promissores, associada a atração de novos 
intervenientes com elevado potencial no 
domínio da investigação e inovação.

Or. en

Alteração 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ao cultivar temas e comunidades 
emergentes («FET Proativas»), as FET 
incidirão numa série de temas de 
investigação exploratória promissores com 
potencial para gerar uma massa crítica de 
projetos inter-relacionados que, em 
conjunto, formam uma exploração vasta e 
multifacetada de temas e criam uma base 

(b) Ao cultivar temas e comunidades 
emergentes («FET Proativas») em estreita 
associação com os desafios societais e os 
temas tecnológicos industriais, as FET 
incidirão numa série de temas de 
investigação exploratória promissores com 
potencial para gerar uma massa crítica de 
projetos inter-relacionados que, em 
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europeia de conhecimentos. conjunto, formam uma exploração vasta e 
multifacetada de temas e criam uma base 
europeia de conhecimentos.

Or. en

Alteração 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ao abordar desafios C&T altamente 
interdisciplinares («FET-Iniciativas 
emblemáticas»), as FET apoiarão 
iniciativas de investigação ambiciosas, em 
larga escala e de base científica que visam 
descobertas científicas. Essas atividades 
beneficiarão com o alinhamento das 
agendas europeias e nacionais. O avanço 
científico proporcionará uma base sólida e 
alargada para futuras inovações 
tecnológicas e aplicações económicas 
numa grande variedade de áreas, bem 
como benefícios inovadores para a 
sociedade.

(c) Ao abordar desafios C&T altamente 
interdisciplinares («FET-Iniciativas 
emblemáticas»), as FET apoiarão 
iniciativas de investigação ambiciosas, em 
larga escala e de base científica que visam 
descobertas científicas e tecnológicas. 
Essas atividades beneficiarão com o 
alinhamento das agendas europeias e 
nacionais e regionais. O avanço científico 
proporcionará uma base sólida e alargada 
para futuras inovações tecnológicas e 
aplicações económicas numa grande 
variedade de áreas, bem como benefícios 
inovadores para a sociedade. As atividades 
com elevado impacto societal devem ter 
prioridade.

Or. en

Alteração 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A correta combinação de abertura e grau A correta combinação de abertura e grau 
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variável de estruturação dos tópicos, 
comunidades e financiamento serão 
definidos para cada atividade a fim de 
tratar os objetivos pretendidos de forma 
otimizada.

variável de estruturação dos tópicos, 
comunidades e financiamento serão 
definidos para cada atividade a fim de 
tratar os objetivos pretendidos de forma 
otimizada. As atividades das FET devem 
ser abertas em colaboração com terceiros, 
com base em interesses comuns e 
benefícios mútuos, ao mesmo tempo que 
protegem os interesses europeus.

Or. en

Alteração 900
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 2 – ponto 2.3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O FEST será operado nas três prioridades 
do Programa-Quadro Horizonte de 2020. 
O orçamento do FEST será distribuído 
pelas três prioridades em proporção com a 
afetação do orçamento total do 
Programa-Quadro Horizonte de 2020 
pelas três prioridades.
Um comité diretivo do FEST, composto 
por cientistas e engenheiros da mais 
elevada reputação e conhecimentos 
especializados apropriados, garantindo a 
diversidade de áreas de investigação e 
deliberando de acordo com a sua 
capacidade pessoal, deve prestar 
conhecimentos e conselhos à Comissão 
sobre a estratégia científica geral para as 
atividades do FEST, o estabelecimento do 
programa de trabalho e os critérios para 
os convites à apresentação de propostas, 
assim como a definição de tópicos 
específicos para o FEST Pró-ativo e as 
iniciativas emblemáticas do FEST.
A avaliação de todos os projetos do FEST 
irá seguir exclusivamente critérios 
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rigorosos de excelência científica e 
tecnológica e, nos pilares dois e três, do 
potencial impacto da inovação.

Or. en

Alteração 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Ações Marie Curie 3. Ações Marie Skłodowska-Curie

Or. en

Alteração 902
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual 
da Europa de forma a gerar novas 
competências e inovações e realizar assim 
plenamente todo o potencial da Europa em 
todos os setores e regiões.

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual 
da Europa, atraindo investigadores líderes 
mundiais para a Europa, de forma a gerar 
e transferir novas competências, 
conhecimentos e inovações e realizar 
assim plenamente todo o potencial da 
Europa em todos os setores e regiões.

Or. en

Alteração 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual
da Europa de forma a gerar novas 
competências e inovações e realizar assim 
plenamente todo o potencial da Europa em 
todos os setores e regiões.

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica dos recursos humanos 
da Europa na investigação e inovação, de 
forma a gerar novas competências e 
inovações e realizar assim plenamente todo 
o potencial da Europa em todos os setores
e regiões.

Or. en

Alteração 904
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual 
da Europa de forma a gerar novas 
competências e inovações e realizar assim 
plenamente todo o potencial da Europa em 
todos os setores e regiões.

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual 
da Europa de forma a desenvolver novas 
competências, conhecimentos e inovações 
e realizar assim plenamente todo o 
potencial da Europa em todos os setores e 
regiões.

Or. en

Alteração 905
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual 
da Europa de forma a gerar novas 
competências e inovações e realizar assim 
plenamente todo o potencial da Europa em 
todos os setores e regiões.

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual 
da Europa de forma a desenvolver novas 
competências científicas e tecnológicas e 
inovações e realizar assim plenamente todo 
o potencial da Europa em todos os setores
e regiões.

Or. en

Alteração 906
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A reforma necessária deve ter início nas 
primeiras fases das carreiras de 
investigação, durante os estudos para 
doutoramento ou formação comparável de 
pós-graduação. A Europa tem de 
desenvolver regimes de formação de ponta 
e inovadores, coerentes com os requisitos 
altamente competitivos e cada vez mais 
interdisciplinares da investigação e 
inovação. Será necessária uma forte 
participação das empresas, incluindo as 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
para dotar os investigadores das 
competências em inovação exigidas pelos 
empregos de amanhã. Será também 
importante reforçar a mobilidade destes 
investigadores, uma vez que atualmente 
esta continua a processar-se a um nível 
demasiado modesto: em 2008, apenas 7% 
dos doutorandos europeus receberam 
formação noutro Estado-Membro, 
enquanto o objetivo é de 20% até 2030.

A reforma necessária deve ter início nas 
primeiras fases das carreiras de 
investigação, durante os estudos para 
doutoramento ou formação comparável de 
pós-graduação. Deve ser dada especial 
atenção aos esquemas de treino que 
estimulam a transferência de 
conhecimentos, experiência e redes de 
cientistas à beira da reformar para jovens 
cientistas. A Europa tem de desenvolver 
regimes de formação de ponta e 
inovadores, coerentes com os requisitos 
altamente competitivos e cada vez mais 
interdisciplinares da investigação e 
inovação. Será necessária uma forte 
participação das empresas, incluindo as 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
para dotar os investigadores das 
competências em inovação exigidas pelos 
empregos de amanhã. Será também 
importante reforçar a mobilidade destes 
investigadores, uma vez que atualmente 
esta continua a processar-se a um nível 
demasiado modesto: em 2008, apenas 7% 



AM\907534PT.doc 93/173 PE492.761v01-00

PT

dos doutorandos europeus receberam 
formação noutro Estado-Membro, 
enquanto o objetivo é de 20% até 2030.

Or. en

Alteração 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A reforma necessária deve ter início nas 
primeiras fases das carreiras de 
investigação, durante os estudos para 
doutoramento ou formação comparável de 
pós-graduação. A Europa tem de 
desenvolver regimes de formação de ponta 
e inovadores, coerentes com os requisitos 
altamente competitivos e cada vez mais 
interdisciplinares da investigação e 
inovação. Será necessária uma forte 
participação das empresas, incluindo as 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
para dotar os investigadores das 
competências em inovação exigidas pelos 
empregos de amanhã. Será também 
importante reforçar a mobilidade destes 
investigadores, uma vez que atualmente 
esta continua a processar-se a um nível 
demasiado modesto: em 2008, apenas 7% 
dos doutorandos europeus receberam 
formação noutro Estado-Membro, 
enquanto o objetivo é de 20% até 2030.

A reforma necessária deve ter início nas 
primeiras fases das carreiras de 
investigação, durante os estudos para 
doutoramento ou formação comparável de 
pós-graduação. A Europa tem de 
desenvolver regimes de formação de ponta 
e inovadores, coerentes com os requisitos 
altamente competitivos e cada vez mais 
interdisciplinares da investigação e 
inovação. Será necessária uma forte 
participação das empresas, incluindo as 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
para dotar os investigadores das 
competências em inovação exigidas pelos 
empregos de amanhã e encorajá-los a 
considerar uma carreira na indústria ou 
nas empresas mais inovadoras. Será 
também importante reforçar a mobilidade 
destes investigadores, uma vez que 
atualmente esta continua a processar-se a 
um nível demasiado modesto: em 2008, 
apenas 7% dos doutorandos europeus 
receberam formação noutro Estado-
Membro, enquanto o objetivo é de 20% até 
2030.

Or. en

Alteração 908
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A reforma necessária deve ter início nas 
primeiras fases das carreiras de 
investigação, durante os estudos para 
doutoramento ou formação comparável de 
pós-graduação. A Europa tem de 
desenvolver regimes de formação de ponta 
e inovadores, coerentes com os requisitos 
altamente competitivos e cada vez mais 
interdisciplinares da investigação e 
inovação. Será necessária uma forte 
participação das empresas, incluindo as 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
para dotar os investigadores das 
competências em inovação exigidas pelos 
empregos de amanhã. Será também 
importante reforçar a mobilidade destes 
investigadores, uma vez que atualmente 
esta continua a processar-se a um nível 
demasiado modesto: em 2008, apenas 7% 
dos doutorandos europeus receberam 
formação noutro Estado-Membro, 
enquanto o objetivo é de 20% até 2030.

A reforma necessária deve ter início nas 
primeiras fases das carreiras de 
investigação, durante os estudos para 
doutoramento ou formação comparável de 
pós-graduação. A Europa tem de 
desenvolver regimes de formação de ponta 
e inovadores, coerentes com os requisitos 
altamente competitivos e cada vez mais 
interdisciplinares da investigação e 
inovação. Será necessária uma forte 
participação das empresas, incluindo as 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
para dotar os investigadores das 
competências empresariais e em inovação 
de vanguarda exigidas pelos empregos de 
amanhã. Será também importante reforçar 
a mobilidade destes investigadores, uma 
vez que atualmente esta continua a 
processar-se a um nível demasiado 
modesto: em 2008, apenas 7% dos 
doutorandos europeus receberam formação 
noutro Estado-Membro, enquanto o 
objetivo é de 20% até 2030.

Or. en

Alteração 909
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O aumento da mobilidade dos 
investigadores e o reforço dos recursos 
das instituições que atraem investigadores 
de outro Estados-Membros dinamizarão 
os centros de excelência em toda a União 
Europeia.
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Or. en

Alteração 910
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Esta reforma deve continuar ao longo de 
todas as fases da carreira dos 
investigadores. Este aspeto é vital para 
aumentar a mobilidade dos investigadores 
a todos os níveis, incluindo a mobilidade 
em fase intermédia da carreira, não só entre 
países mas também entre os setores público 
e privado. Esta situação cria um forte 
estímulo para a aprendizagem e o 
desenvolvimento de novas competências. É 
também um fator essencial para a 
cooperação entre as universidades, os 
centros de investigação e a indústria em 
todos os países. O fator humano constitui a 
espinha dorsal de uma cooperação 
sustentável que é o motor essencial para 
uma Europa inovadora e criativa e capaz de 
enfrentar os desafios da sociedade, sendo a 
chave para superar a fragmentação das 
políticas nacionais. A colaboração e a 
partilha de conhecimentos, através da 
mobilidade individual em todas as fases da 
carreira e de intercâmbios de pessoal de 
investigação e inovação altamente 
qualificado, são essenciais para a Europa 
retomar a via de um crescimento 
sustentável e enfrentar os desafios 
societais.

Esta reforma deve continuar ao longo de 
todas as fases da carreira dos 
investigadores. Este aspeto é vital para 
aumentar a mobilidade dos investigadores 
a todos os níveis, incluindo a mobilidade 
em fase intermédia da carreira, não só entre 
países mas também entre os setores público 
e privado. Esta situação cria um forte 
estímulo para a aprendizagem e o 
desenvolvimento de novas competências. É 
também um fator essencial para a 
cooperação entre as universidades, os 
centros de investigação e a indústria em 
todos os países. O fator humano constitui a 
espinha dorsal de uma cooperação 
sustentável que é o motor essencial para 
uma Europa inovadora e criativa e capaz de 
enfrentar os desafios da sociedade, sendo a 
chave para superar a fragmentação das 
políticas nacionais. A colaboração e a 
partilha de conhecimentos, através da 
mobilidade individual em todas as fases da 
carreira e de intercâmbios de pessoal de 
investigação e inovação altamente 
qualificado, são essenciais para a Europa 
retomar a via de um crescimento 
sustentável e enfrentar os desafios 
societais. Neste contexto, o 
Programa-Quadro Horizonte de 2020 
deve fomentar, igualmente, a colaboração 
entre os investigadores europeus, através 
da introdução de um sistema de «títulos 
de investigação» dotado de recursos 
financeiros de apoio aos investigadores 
que passam a frequentar universidades 
em outros Estados-Membros, 
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contribuindo para centros de excelência, 
universidades independentes e o aumento 
da mobilidade entre investigadores.

Or. en

Alteração 911
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Esta reforma deve continuar ao longo de 
todas as fases da carreira dos 
investigadores. Este aspeto é vital para 
aumentar a mobilidade dos investigadores 
a todos os níveis, incluindo a mobilidade 
em fase intermédia da carreira, não só entre 
países mas também entre os setores público 
e privado. Esta situação cria um forte 
estímulo para a aprendizagem e o 
desenvolvimento de novas competências. É 
também um fator essencial para a 
cooperação entre as universidades, os 
centros de investigação e a indústria em 
todos os países. O fator humano constitui a 
espinha dorsal de uma cooperação 
sustentável que é o motor essencial para 
uma Europa inovadora e criativa e capaz de 
enfrentar os desafios da sociedade, sendo a 
chave para superar a fragmentação das 
políticas nacionais. A colaboração e a 
partilha de conhecimentos, através da 
mobilidade individual em todas as fases da 
carreira e de intercâmbios de pessoal de 
investigação e inovação altamente 
qualificado, são essenciais para a Europa 
retomar a via de um crescimento 
sustentável e enfrentar os desafios 
societais.

Esta reforma deve continuar ao longo de 
todas as fases da carreira dos 
investigadores. Este aspeto é vital para 
aumentar a mobilidade dos investigadores 
a todos os níveis, incluindo a mobilidade 
em fase intermédia da carreira, não só entre 
países mas também entre os setores público 
e privado. Esta situação cria um forte 
estímulo para a aprendizagem e o 
desenvolvimento de novas competências. É 
também um fator essencial para a 
cooperação entre as universidades, os 
centros de investigação e a indústria em 
todos os países. O fator humano constitui a 
espinha dorsal de uma cooperação
sustentável que é o motor essencial para 
uma Europa inovadora e criativa e capaz de 
enfrentar os desafios da sociedade, sendo a 
chave para superar a fragmentação das 
políticas nacionais. O acesso aberto aos 
resultados da investigação e a colaboração 
e a partilha de conhecimentos, através da 
mobilidade individual em todas as fases da 
carreira e de intercâmbios de pessoal de 
investigação e inovação altamente 
qualificado, são essenciais para a Europa 
atenuar as diferenças internas nas 
capacidades de investigação e inovação, 
retomar a via de um crescimento 
sustentável e enfrentar os desafios 
societais.
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Or. en

Alteração 912
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas de mobilidade irão garantir 
uma efetiva igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e incluir 
medidas específicas para eliminar os 
obstáculos à mobilidade de todos os 
investigadores.

Or. en

Alteração 913
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de bolsas, como instrumento de 
apoio à mobilidade de investigadores, 
deve garantir-se a compatibilidade no 
âmbito da mobilidade intraeuropeia. Há 
que resolver problemas de fiscalidade e 
garantir a proteção social de cientistas 
europeus.

Or. de

Justificação

As bolsas são uma parte imprescindível da promoção da cooperação científica internacional. 
A mobilidade intraeuropeia não pode fracassar devido a problemas de compatibilidade, 
problemas de fiscalidade ou falta de proteção social dos investigadores.
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Alteração 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 915
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

Para que a Europa possa acompanhar os 
seus concorrentes no domínio da 
investigação e da inovação, é necessário 
incentivar um maior número de jovens de 
ambos os sexos a enveredar por carreiras 
de investigação e proporcionar 
oportunidades e ambientes altamente 
atraentes para a investigação e a inovação. 

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

Os melhores cérebros, da Europa e de 
outras regiões, devem considerar a Europa 
um local privilegiado onde trabalhar. A 
igualdade de géneros, as condições de 
emprego e de trabalho de elevada 
qualidade e fiáveis, associadas ao 
reconhecimento e ao estatuto social são 
aspetos cruciais que devem ser assegurados 
de uma forma coerente em toda a Europa.

Or. en

Alteração 916
Anna Záborská, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 917
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As ações estratégicas e o aconselhamento 
científico podem garantir uma 
implementação mais racionalizada das 
Ações Marie Curie. O Conselho Científico 
do ERC deverá, então, implementar e 
acompanhar continuamente as Ações 
Marie Curie e considerar a melhor forma 
de alcançar os seus objetivos.

Or. en

Alteração 918
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não é apenas com o financiamento da UE 
nem dos Estados-Membros 
individualmente que será possível enfrentar 
este desafio. Embora os Estados-Membros 
tenham introduzido reformas destinadas a 
melhorar as suas instituições de ensino 
superior e a modernizar os seus sistemas de 
formação, os progressos são ainda 
desiguais em toda a Europa, observando-se 
grandes diferenças entre os países. 
Globalmente, a cooperação científica e 
tecnológica entre os setores público e 
privado continua a ser, de um modo geral, 
reduzida na Europa. O mesmo se aplica à
igualdade entre géneros e aos esforços 
para atrair estudantes e investigadores de 
fora do EEI. Atualmente, cerca de 20% dos 
doutorandos na União são cidadãos de 
países terceiros, em comparação com cerca 
de 35% nos Estados Unidos da América 
entre os provenientes do estrangeiro. A fim 
de acelerar esta mudança, é necessária uma 

Não é apenas com o financiamento da UE 
nem dos Estados-Membros 
individualmente que será possível enfrentar 
este desafio. Embora os Estados-Membros 
tenham introduzido reformas destinadas a 
melhorar as suas instituições de ensino 
superior e a modernizar os seus sistemas de 
formação, os progressos são ainda 
desiguais em toda a Europa, observando-se 
grandes diferenças entre os países. O 
mesmo se aplica à igualdade de 
oportunidades para homens e mulheres 
na investigação e na inovação e aos 
esforços para atrair estudantes e 
investigadores de ambos os sexos de fora 
do EEI. Atualmente, cerca de 20 % dos 
doutorandos na União são cidadãos de 
países terceiros, em comparação com cerca 
de 35 % nos Estados Unidos da América 
entre os provenientes do estrangeiro. A fim 
de acelerar esta mudança, é necessária uma 
abordagem estratégica a nível da União 
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abordagem estratégica a nível da União 
que ultrapasse as fronteiras nacionais. O 
financiamento da União é crucial para criar 
incentivos com vista a encorajar as 
indispensáveis reformas estruturais.

que ultrapasse as fronteiras nacionais. O 
financiamento da União é crucial para criar 
incentivos com vista a encorajar as 
indispensáveis reformas estruturais.

Or. en

Alteração 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As Ações Marie Curie Europeias 
obtiveram progressos notáveis nos últimos 
anos na promoção da mobilidade, tanto 
transnacional como intersetorial, e na 
abertura das carreiras de investigação a 
nível europeu e internacional, com 
excelentes condições de emprego e de 
trabalho na sequência do Código e da Carta 
Europeia do Investigador. Estas ações não 
têm equivalente nos Estados-Membros em 
termos da sua escala e âmbito, 
financiamento, caráter internacional e 
geração e transferência de conhecimentos. 
Permitiram reforçar os recursos das 
instituições capazes de atrair 
investigadores a nível internacional e, por 
conseguinte, incentivaram a propagação de 
centros de excelência em toda a União. 
Serviram de modelo com um pronunciado 
efeito estruturador, difundindo as suas 
melhores práticas a nível nacional. Com a 
sua abordagem ascendente, as Ações Marie 
Curie permitiram também que uma grande 
maioria dessas instituições formasse e 
atualizasse as competências de uma nova 
geração de investigadores capazes de 
enfrentar os desafios societais.

As Ações Marie Skłodowska-Curie
Europeias obtiveram progressos notáveis 
nos últimos anos na promoção da 
mobilidade, tanto transnacional como 
intersetorial, e na abertura das carreiras de 
investigação a nível europeu e 
internacional, com excelentes condições de 
emprego e de trabalho na sequência do 
Código e da Carta Europeia do 
Investigador. Estas ações não têm 
equivalente nos Estados-Membros em 
termos da sua escala e âmbito, 
financiamento, caráter internacional e 
geração e transferência de conhecimentos. 
Permitiram reforçar os recursos das 
instituições capazes de atrair
investigadores a nível internacional e, por 
conseguinte, incentivaram a propagação de 
centros de excelência em toda a União. 
Serviram de modelo com um pronunciado 
efeito estruturador, difundindo as suas 
melhores práticas a nível nacional. Com a 
sua abordagem ascendente, as Ações Marie 
Skłodowska-Curie permitiram também que 
uma grande maioria dessas instituições 
formasse e atualizasse as competências de 
uma nova geração de investigadores 
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capazes de enfrentar os desafios societais.

Or. en

Alteração 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento das Ações 
Marie Curie dará um contributo 
significativo para o desenvolvimento do 
Espaço Europeu da Investigação. Com a 
sua estrutura de financiamento 
concorrencial a nível europeu, as Ações 
Marie Curie incentivarão tipos de 
formação novos, criativos e inovadores, 
como os doutoramentos industriais, 
implicando intervenientes nos setores da 
educação, investigação e inovação que 
terão de competir a nível mundial para uma 
reputação de excelência. Ao proporcionar 
financiamento da União aos melhores 
programas de investigação e formação 
seguindo os princípios de formação 
doutoral inovadora na Europa, promoverão 
também uma mais ampla difusão e 
aceitação de uma formação para 
doutoramento mais estruturada.

Um maior desenvolvimento das Ações 
Marie Skłodowska-Curie dará um 
contributo significativo para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Com a sua estrutura de 
financiamento concorrencial a nível 
europeu, as Ações Marie Skłodowska-
Curie incentivarão tipos de formação 
novos, criativos e inovadores, como os 
doutoramentos industriais, implicando 
intervenientes nos setores da educação, 
investigação e inovação que terão de 
competir a nível mundial para uma 
reputação de excelência. Ao proporcionar 
financiamento da União aos melhores 
programas de investigação e formação 
seguindo os princípios de formação 
doutoral inovadora na Europa, promoverão 
também uma mais ampla difusão e 
aceitação de uma formação para 
doutoramento mais estruturada.

Or. en

Alteração 921
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento das Ações 
Marie Curie dará um contributo 
significativo para o desenvolvimento do 
Espaço Europeu da Investigação. Com a 
sua estrutura de financiamento 
concorrencial a nível europeu, as Ações 
Marie Curie incentivarão tipos de formação 
novos, criativos e inovadores, como os 
doutoramentos industriais, implicando 
intervenientes nos setores da educação, 
investigação e inovação que terão de 
competir a nível mundial para uma 
reputação de excelência. Ao proporcionar 
financiamento da União aos melhores 
programas de investigação e formação 
seguindo os princípios de formação 
doutoral inovadora na Europa, promoverão 
também uma mais ampla difusão e 
aceitação de uma formação para 
doutoramento mais estruturada.

Um maior desenvolvimento das Ações 
Marie Curie dará um contributo 
significativo para o desenvolvimento do 
Espaço Europeu da Investigação. Com a 
sua estrutura de financiamento 
concorrencial a nível europeu, as Ações 
Marie Curie incentivarão tipos de formação 
novos, criativos e inovadores, como os 
doutoramentos industriais ou em conjunto, 
implicando intervenientes nos setores da 
educação, investigação e inovação que 
terão de competir a nível mundial para uma 
reputação de excelência. Ao proporcionar 
financiamento da União aos melhores 
programas de investigação e formação 
seguindo os princípios de formação 
doutoral inovadora na Europa, promoverão 
também uma mais ampla difusão e 
aceitação de uma formação para 
doutoramento mais estruturada.

Or. en

Alteração 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As subvenções Marie Curie são também 
alargadas à mobilidade temporária de 
investigadores e engenheiros experientes 
de instituições públicas para o setor
privado, ou vice-versa, incentivando e 
apoiando assim as universidades, centros 
de investigação e empresas a cooperar 
entre si a uma escala europeia e 
internacional. Com o seu sistema de 
avaliação bem estabelecido, transparente e 
justo, as Ações Marie Curie identificarão 

As subvenções Marie Skłodowska-Curie
são também alargadas à mobilidade 
temporária de investigadores e engenheiros 
experientes de instituições públicas para o 
setor privado, ou vice-versa, incentivando e 
apoiando assim as universidades, centros 
de investigação e empresas a cooperar 
entre si a uma escala europeia e 
internacional. Com o seu sistema de 
avaliação bem estabelecido, transparente e 
justo, as Ações Marie Skłodowska-Curie
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talentos de nível excelente no domínio da 
investigação e inovação através de 
concursos internacionais que prestigiam e, 
por conseguinte, motivam os 
investigadores a desenvolver a sua carreira 
na Europa.

identificarão talentos de nível excelente no 
domínio da investigação e inovação através 
de concursos internacionais que prestigiam 
e, por conseguinte, motivam os 
investigadores a desenvolver a sua carreira 
na Europa.

Or. en

Alteração 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os desafios societais a enfrentar por 
pessoal altamente qualificado nos domínios 
da investigação e inovação não são apenas 
um problema da Europa. Estes são desafios 
internacionais e de uma complexidade e 
magnitude colossais. Os melhores 
investigadores da Europa e do mundo têm 
de trabalhar em conjunto entre países, 
setores e disciplinas. As Ações Marie 
Curie desempenharão um papel 
fundamental nesta matéria com o apoio ao 
intercâmbio de pessoal que promoverá uma 
reflexão em colaboração mediante a 
partilha de conhecimentos a nível 
internacional e intersetorial que é tão 
crucial para uma inovação aberta.

Os desafios societais a enfrentar por 
pessoal altamente qualificado nos domínios 
da investigação e inovação não são apenas 
um problema da Europa. Estes são desafios 
internacionais e de uma complexidade e 
magnitude colossais. Os melhores 
investigadores da Europa e do mundo têm 
de trabalhar em conjunto entre países, 
setores e disciplinas. As Ações Marie 
Skłodowska-Curie desempenharão um 
papel fundamental nesta matéria com o 
apoio ao intercâmbio de pessoal que 
promoverá uma reflexão em colaboração 
mediante a partilha de conhecimentos a 
nível internacional e intersetorial que é tão 
crucial para uma inovação aberta.

Or. en

Alteração 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

O alargamento do mecanismo de 
cofinanciamento das Ações Marie Curie 
será muito importante para o alargamento 
das reservas de talentos da Europa. O 
impacto numérico e estrutural da ação da 
União aumentará uma vez que exerce um 
efeito de alavanca no financiamento 
regional, nacional, internacional e privado 
com vista à criação de novos programas e à 
abertura dos programas existentes à 
formação, mobilidade e progressão na 
carreira a nível internacional e intersetorial. 
Esse mecanismo permitirá forjar laços mais 
estreitos entre os esforços no domínio da 
investigação e educação a nível nacional 
com os esforços a nível da União.

O alargamento do mecanismo de 
cofinanciamento das Ações Marie Curie 
será muito importante para o alargamento 
das reservas de talentos da Europa. O 
impacto numérico e estrutural da ação da 
União aumentará uma vez que exerce um 
efeito de alavanca no financiamento 
regional, nacional, internacional público e 
privado com vista à criação de novos 
programas e à abertura dos programas 
existentes à formação, mobilidade e 
progressão na carreira a nível internacional 
e intersetorial. Esse mecanismo permitirá 
forjar laços mais estreitos entre os esforços 
no domínio da investigação e educação a 
nível nacional com os esforços a nível da 
União.

Or. en

Alteração 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O alargamento do mecanismo de 
cofinanciamento das Ações Marie Curie
será muito importante para o alargamento 
das reservas de talentos da Europa. O 
impacto numérico e estrutural da ação da 
União aumentará uma vez que exerce um 
efeito de alavanca no financiamento 
regional, nacional, internacional e privado 
com vista à criação de novos programas e à 
abertura dos programas existentes à 
formação, mobilidade e progressão na 
carreira a nível internacional e intersetorial. 
Esse mecanismo permitirá forjar laços mais 
estreitos entre os esforços no domínio da 

O alargamento do mecanismo de 
cofinanciamento das Ações Marie 
Skłodowska-Curie será muito importante 
para o alargamento das reservas de talentos 
da Europa. O impacto numérico e 
estrutural da ação da União aumentará uma 
vez que exerce um efeito de alavanca no 
financiamento regional, nacional, 
internacional e privado com vista à criação 
de novos programas e à abertura dos 
programas existentes à formação, 
mobilidade e progressão na carreira a nível 
internacional e intersetorial. Esse 
mecanismo permitirá forjar laços mais 
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investigação e educação a nível nacional 
com os esforços a nível da União.

estreitos entre os esforços no domínio da 
investigação e educação a nível nacional 
com os esforços a nível da União.

Or. en

Alteração 926
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O alargamento do mecanismo de 
cofinanciamento das Ações Marie Curie 
será muito importante para o alargamento 
das reservas de talentos da Europa. O 
impacto numérico e estrutural da ação da 
União aumentará uma vez que exerce um 
efeito de alavanca no financiamento 
regional, nacional, internacional e privado 
com vista à criação de novos programas e à 
abertura dos programas existentes à 
formação, mobilidade e progressão na 
carreira a nível internacional e intersetorial. 
Esse mecanismo permitirá forjar laços mais 
estreitos entre os esforços no domínio da 
investigação e educação a nível nacional 
com os esforços a nível da União.

O alargamento do mecanismo de 
cofinanciamento das Ações Marie Curie 
será muito importante para o alargamento 
das reservas de talentos da Europa. O 
impacto numérico e estrutural da ação da 
União aumentará uma vez que exerce um 
efeito de alavanca no financiamento 
regional, nacional, internacional e privado 
com vista à criação de novos programas, 
com objetivos semelhantes e 
complementares, e à abertura dos 
programas existentes à formação, 
mobilidade e progressão na carreira a nível 
internacional e intersetorial. Esse 
mecanismo permitirá forjar laços mais 
estreitos entre os esforços no domínio da 
investigação e educação a nível nacional 
com os esforços a nível da União.

Or. en

Alteração 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 7
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Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades relativas a este desafio 
contribuirão para criar uma atitude mental 
completamente nova na Europa, algo que é 
crucial para a criatividade e a inovação. As 
medidas de financiamento das Ações Marie 
Curie reforçarão a congregação de recursos 
na Europa e permitirão assim melhorar a 
coordenação e a governação no que diz 
respeito à formação, mobilidade e 
progressão na carreira dos investigadores. 
Contribuirão para a realização dos 
objetivos políticos descritos nas iniciativas 
emblemáticas União da Inovação, 
Juventude em Movimento e Agenda para 
Novas Competências e Empregos e serão 
vitais para tornar o Espaço Europeu da 
Investigação uma realidade.

Todas as atividades relativas a este desafio 
contribuirão para criar uma atitude mental 
completamente nova na Europa, algo que é 
crucial para a criatividade e a inovação. As 
medidas de financiamento das Ações Marie 
Skłodowska-Curie reforçarão a 
congregação de recursos na Europa e 
permitirão assim melhorar a coordenação e 
a governação no que diz respeito à 
formação, mobilidade e progressão na 
carreira dos investigadores. Contribuirão 
para a realização dos objetivos políticos 
descritos nas iniciativas emblemáticas 
União da Inovação, Juventude em 
Movimento e Agenda para Novas 
Competências e Empregos e serão vitais 
para tornar o Espaço Europeu da 
Investigação uma realidade.

Or. en

Alteração 928
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

As atividades-chave serão proporcionar
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
diferentes países. A total flexibilidade em 
termos de duração, instituição de 
acolhimento e número de formandos será 
possível de acordo com a rede de 
acolhimento geral acordada e do volume 
financeiro atribuído a um projeto. Tal 
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resultará na melhoria das perspetivas de 
carreira dos jovens investigadores a nível 
de pós-graduação, tanto no setor público 
como privado.

Or. en

Alteração 929
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 

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

de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
diferentes países. Neste sentido, os 
programas de doutoramento industrial 
devem ser reforçados como um elemento 
importante para promover um espírito
inovador entre os investigadores e criar 
ligações mais estreitas entre a indústria e 
o mundo académico. Tal resultará na 
melhoria das perspetivas de carreira dos 
jovens investigadores a nível de pós-
graduação, tanto no setor público como 
privado. A formação inicial dos 
investigadores pode incluir a possibilidade
de recrutar investigadores experientes 
para facilitar a participação das pequenas 
e médias empresas e das grandes 
empresas nestes projetos e criar sinergias 
entre os investigadores jovens e os 
experientes.

Or. en

Alteração 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 
oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela. São também apoiadas 
oportunidades para retomar uma carreira de 
investigação após uma interrupção.

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 
oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela. São também apoiadas 
oportunidades de retomar uma carreira de 
investigação após uma interrupção e de 
reintegrar os investigadores em postos de 
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investigação a um prazo mais alargado na 
Europa, incluindo no seu país de origem, 
após experiências de mobilidade 
transnacional/internacional.

Or. en

Alteração 932
Luigi Berlinguer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 

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

interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
diferentes países. A total flexibilidade em 
termos de duração, instituição de 
acolhimento e número de formandos será 
possível de acordo com a rede de 
acolhimento geral acordada e do volume 
financeiro atribuído a um projeto. Tal 
resultará na melhoria das perspetivas de 
carreira dos jovens investigadores a nível 
de pós-graduação, tanto no setor público 
como privado.

Or. en

Alteração 934
Romana Jordan

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

Texto da Comissão Alteração

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 
oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela. São também apoiadas 
oportunidades para retomar uma carreira de 
investigação após uma interrupção.

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 
oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela. De modo a aumentar a 
capacidade de inovação no setor privado, 
deve ser dada, neste sentido, ênfase à 
mobilidade intersetorial. São também 
apoiadas oportunidades para retomar uma 
carreira de investigação após uma 
interrupção.

Or. en



PE492.761v01-00 112/173 AM\907534PT.doc

PT

Alteração 935
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 
oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela. São também apoiadas 
oportunidades para retomar uma carreira de 
investigação após uma interrupção.

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade, proporcionando a abertura de 
oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e noutros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela, e oferecendo aos investigadores 
a possibilidade de receberem formação e 
de adquirirem novos conhecimentos num 
centro de investigação de elevado nível 
num país terceiro e recebê-los de volta à 
Europa, caso decidam regressar. São 
também apoiadas oportunidades para 
retomar uma carreira de investigação após 
uma interrupção.

Or. en

Justificação

Oferecer aos investigadores a oportunidade de regressarem após receberem formação num 
país terceiro pode melhorar o capital humano da Europa na investigação e inovação, mas o 
seu regresso não deve ser obrigatório.

Alteração 936
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar as colaborações 
internacionais intersetoriais e 
transfronteiras no domínio da investigação 
e inovação mediante o intercâmbio de 

O objetivo é reforçar as colaborações 
internacionais intersetoriais e 
transfronteiras no domínio da investigação 
e inovação mediante o intercâmbio de 
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pessoal de investigação e de inovação com 
vista a enfrentar melhor os desafios 
globais.

conhecimentos e de pessoal de 
investigação e de inovação com vista a 
enfrentar melhor os desafios globais.

Or. en

Alteração 937
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

Atividades-chave serão o apoio ao 
intercâmbio de pessoal de investigação e 
de inovação a curto prazo no âmbito de 
parcerias entre universidades, instituições 
de investigação, empresas, PME e outros 
grupos socioeconómicos, tanto na Europa 
como em todo o mundo. Estas atividades 
incluirão a promoção da cooperação com 
países terceiros.

Atividades-chave serão o apoio ao 
intercâmbio de pessoal de investigação e 
de inovação a curto prazo, assim como à 
possibilidade de recrutar investigadores
no âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros grupos socioeconómicos, 
tanto na Europa como em todo o mundo. 
Estas atividades incluirão a promoção da 
cooperação com países terceiros.

Or. en

Alteração 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

Atividades-chave serão o apoio ao 
intercâmbio de pessoal de investigação e 
de inovação a curto prazo no âmbito de 
parcerias entre universidades, instituições 
de investigação, empresas, PME e outros 
grupos socioeconómicos, tanto na Europa 
como em todo o mundo. Estas atividades 
incluirão a promoção da cooperação com 
países terceiros.

Atividades-chave serão o apoio ao 
intercâmbio de pessoal de investigação e 
de inovação no âmbito de parcerias entre 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos, tanto na Europa como 
em todo o mundo. Estas atividades 
incluirão a promoção da cooperação com 
países terceiros.



PE492.761v01-00 114/173 AM\907534PT.doc

PT

Or. en

Alteração 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 940
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea d) –parágrafo 1 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos nacionais e regionais devem 
apoiar as ações Marie Curie avaliadas de 
forma positiva que cumpram os critérios 
de excelência, mas que para os quais não 
há financiamento suficiente disponível no 
Programa-Quadro Horizonte de 2020.

Or. en

Alteração 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea d) –parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 942
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Atividades-chave serão, com recurso ao 
mecanismo de cofinanciamento, incentivar 
organizações regionais, nacionais ou 
internacionais a criar novos programas e a 
abrir programas existentes à formação, 
mobilidade e progressão na carreira 
internacional e intersetorial. Poder-se-á 
assim elevar a qualidade da formação em 

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

investigação na Europa em todas as fases 
da carreira, incluindo a nível de 
doutoramento, promover a livre circulação 
dos investigadores e dos conhecimentos 
científicos na Europa, incentivar carreiras 
de investigação atrativas mediante a oferta 
de recrutamento aberto e de condições de 
trabalho atraentes e apoiar a investigação e 
a cooperação entre universidades, 
instituições de investigação e empresas e a 
cooperação com países terceiros e 
organizações internacionais. Deve-se 
prestar atenção à excelência e à 
igualdade.

Or. en

Alteração 943
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os objetivos são acompanhar os progressos 
realizados, identificar lacunas nas ações 
Marie Curie e aumentar o seu impacto, 
respeitando sempre o aumento da 
excelência como o objetivo primário 
derrogatório. Neste contexto, serão 
analisados dados relacionados com a 
mobilidade, competências, carreiras e 
igualdade de tratamento dos 
investigadores, procurando sinergias e uma 
estreita coordenação com as ações de apoio 
a políticas relativas aos investigadores, 
seus empregadores e financiadores 
realizadas no âmbito do desafio 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras». A atividade visará também uma 
maior sensibilização para a importância e a 
atratividade da carreira de investigação e a 
difusão dos resultados da investigação e 
inovação gerados por trabalhos apoiados 
pelas Ações Marie Curie. Deverá incluir, 
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igualmente, medidas específicas para 
eliminar as barreiras ao desenvolvimento 
da carreira, incluindo para aquelas que 
fizeram uma interrupção na carreira.

Or. en

Alteração 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea e) –parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 946
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação são 
fatores determinantes da competitividade 
da Europa em toda gama de domínios 
científicos e são essenciais para a inovação 
de base científica. Em muitos domínios, a 
investigação não é possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação 
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra, redes de banda 
larga para a transferência de dados, etc. As 
infraestruturas de investigação são 

As infraestruturas de investigação são 
fatores determinantes da competitividade 
da Europa em toda gama de domínios 
científicos e são essenciais para a inovação 
de base científica. Em muitos domínios, a 
investigação não é possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação 
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra, redes de banda 
larga e de débito muito elevado para a 
transferência de dados, etc. As 
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indispensáveis para a realização da 
investigação necessária para enfrentar os 
grandes desafios societais – energia, 
alterações climáticas, bioeconomia, 
cuidados de saúde e bem-estar ao longo da 
vida. Essas infraestruturas impulsionam a 
colaboração entre disciplinas e para além 
das fronteiras e criam um espaço europeu 
aberto e sem descontinuidades para a 
investigação em linha. Promovem a 
mobilidade de pessoas e ideias, reúnem os 
melhores cientistas de toda a Europa e do 
mundo e valorizam a educação científica. 
Induzem a excelência nas comunidades 
europeias de investigação e inovação e 
podem ser vitrinas notáveis da ciência para 
a sociedade em geral.

infraestruturas de investigação são 
indispensáveis para a realização da 
investigação necessária para enfrentar os 
grandes desafios societais – energia, 
alterações climáticas, bioeconomia, 
cuidados de saúde e bem-estar ao longo da 
vida. Essas infraestruturas impulsionam a 
colaboração entre disciplinas e para além 
das fronteiras e criam um espaço europeu 
aberto e sem descontinuidades para a 
investigação em linha. Promovem a 
mobilidade de pessoas e ideias, reúnem os 
melhores cientistas de toda a Europa e do 
mundo e valorizam a educação científica. 
Induzem a excelência nas comunidades 
europeias de investigação e inovação e 
podem ser vitrinas notáveis da ciência para 
a sociedade em geral.

Or. fr

Alteração 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação são 
fatores determinantes da competitividade 
da Europa em toda gama de domínios 
científicos e são essenciais para a inovação 
de base científica. Em muitos domínios, a 
investigação não é possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação 
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra, redes de banda 
larga para a transferência de dados, etc. 
Essas infraestruturas impulsionam a 
colaboração entre disciplinas e para além 
das fronteiras e criam um espaço europeu 
aberto e sem descontinuidades para a 
investigação em linha. Promovem a 

As infraestruturas de investigação da mais 
elevada qualidade e atratividade 
internacional são fatores determinantes da 
competitividade da Europa em toda gama 
de domínios científicos e são essenciais 
para a inovação de base científica. Em 
muitos domínios, a investigação não é 
possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação 
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra, redes de banda 
larga para a transferência de dados, etc. As 
infraestruturas de investigação são 
indispensáveis para a realização da 
investigação necessária para enfrentar os 
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mobilidade de pessoas e ideias, reúnem os 
melhores cientistas de toda a Europa e do 
mundo e valorizam a educação científica. 
Induzem a excelência nas comunidades 
europeias de investigação e inovação e 
podem ser vitrinas notáveis da ciência para 
a sociedade em geral.

grandes desafios societais – energia, 
alterações climáticas, bioeconomia, 
cuidados de saúde e bem-estar ao longo da 
vida, entre outros. Essas infraestruturas 
impulsionam a colaboração entre 
disciplinas e para além das fronteiras e 
criam um espaço europeu aberto e sem 
descontinuidades para a investigação em 
linha. Promovem a mobilidade de pessoas 
e ideias, reúnem os melhores cientistas de 
toda a Europa e do mundo e valorizam a 
educação científica. A sua construção 
desafia os investigadores e as empresas 
inovadoras a desenvolver tecnologia de 
ponta. Desse modo, reforçam a indústria 
inovadora europeia de alta tecnologia.
Induzem a excelência nas comunidades 
europeias de investigação e inovação e 
podem ser vitrinas notáveis da ciência para 
a sociedade em geral.

Or. en

Alteração 948
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação são 
fatores determinantes da competitividade 
da Europa em toda gama de domínios 
científicos e são essenciais para a inovação 
de base científica. Em muitos domínios, a 
investigação não é possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação 
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra, redes de banda 
larga para a transferência de dados, etc. 
Essas infraestruturas impulsionam a 
colaboração entre disciplinas e para além 
das fronteiras e criam um espaço europeu 

As infraestruturas de investigação são 
fatores determinantes da competitividade 
da Europa em toda gama de domínios 
científicos e são essenciais para a inovação 
de base científica. Em muitos domínios, a 
investigação não é possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação 
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, especialmente 
laboratórios equipados para a 
investigação biológica e médica, bases de 
dados para genómica e ciências sociais, 
observatórios e sensores para as ciências 
da Terra, redes de banda larga para a 
transferência de dados, etc. Essas 
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aberto e sem descontinuidades para a 
investigação em linha. Promovem a 
mobilidade de pessoas e ideias, reúnem os 
melhores cientistas de toda a Europa e do 
mundo e valorizam a educação científica. 
Induzem a excelência nas comunidades 
europeias de investigação e inovação e 
podem ser vitrinas notáveis da ciência para 
a sociedade em geral.

infraestruturas impulsionam a colaboração 
entre disciplinas e para além das fronteiras 
e criam um espaço europeu aberto e sem 
descontinuidades para a investigação em 
linha. Promovem a mobilidade de pessoas 
e ideias, reúnem os melhores cientistas de 
toda a Europa e do mundo e valorizam a 
educação científica. Induzem a excelência 
nas comunidades europeias de investigação 
e inovação e podem ser vitrinas notáveis da 
ciência para a sociedade em geral.

Or. en

Alteração 949
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação são 
fatores determinantes da competitividade 
da Europa em toda gama de domínios 
científicos e são essenciais para a inovação 
de base científica. Em muitos domínios, a 
investigação não é possível sem o acesso a 
supercomputadores, fontes de radiação
para novos materiais, câmaras esterilizadas 
para nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra, redes de banda 
larga para a transferência de dados, etc. 
Essas infraestruturas impulsionam a 
colaboração entre disciplinas e para além 
das fronteiras e criam um espaço europeu 
aberto e sem descontinuidades para a 
investigação em linha. Promovem a 
mobilidade de pessoas e ideias, reúnem os 
melhores cientistas de toda a Europa e do 
mundo e valorizam a educação científica. 
Induzem a excelência nas comunidades 
europeias de investigação e inovação e 
podem ser vitrinas notáveis da ciência para 

As infraestruturas de investigação 
excelente são fatores determinantes da 
competitividade da Europa em toda gama 
de domínios científicos e são essenciais 
para a inovação de base científica. Em 
muitos domínios, a investigação não é 
possível sem o acesso a 
supercomputadores, instalações analíticas
para novos materiais, câmaras esterilizadas
e metrologia avançada para 
nanotecnologias, bases de dados para 
genómica e ciências sociais, observatórios 
para as ciências da Terra e o meio 
ambiente, redes de banda larga para a 
transferência de dados, etc. As 
infraestruturas de investigação são 
indispensáveis para a realização da 
investigação necessária para enfrentar os 
grandes desafios societais – energia, 
alterações climáticas, bioeconomia, 
cuidados de saúde e bem-estar ao longo da 
vida. Quando a sua qualidade é de 
craveira mundial, essas infraestruturas 
impulsionam a colaboração entre 
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a sociedade em geral. disciplinas e para além das fronteiras e 
criam um espaço europeu aberto e sem 
descontinuidades para a investigação em 
linha. Promovem a mobilidade de pessoas 
e ideias, reúnem os melhores cientistas de 
toda a Europa e do mundo e valorizam a 
educação científica. Induzem a excelência 
nas comunidades europeias de investigação 
e inovação e podem ser vitrinas notáveis da 
ciência para a sociedade em geral.

Or. en

Alteração 950
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Europa deve estabelecer uma base 
estável e adequada para a construção, 
manutenção e exploração de infraestruturas 
de investigação para que a sua investigação 
possa continuar a ser de craveira mundial. 
Para tal é necessária uma cooperação 
substancial e eficaz entre os financiadores 
da União, nacionais e regionais, razão pela 
qual se promoverão fortes ligações com a 
política de coesão a fim de garantir 
sinergias e uma abordagem coerente.

A Europa deve estabelecer uma base 
estável e adequada para a construção, 
manutenção e exploração de excelentes 
infraestruturas de investigação e para 
selecionar e dar prioridade com base nos 
critérios de qualidade e de relevância da 
UE para que a sua investigação possa 
continuar a ser de craveira mundial. Para 
tal é necessário estabelecer uma avaliação 
de elevada qualidade, com base numa 
«análise interpares», assim como uma 
cooperação substancial e eficaz entre os 
financiadores da União, nacionais e 
regionais, razão pela qual se promoverão 
fortes ligações com a política de coesão a 
fim de garantir sinergias e uma abordagem 
coerente.

Or. en

Alteração 951
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo específico aborda num 
compromisso fundamental da iniciativa 
emblemática União da Inovação, que
sublinha o papel crucial das infraestruturas 
de investigação de craveira mundial para a 
realização de investigação e inovação de 
ponta. A iniciativa salienta a necessidade 
de reunir os recursos em toda a Europa e, 
em alguns casos à escala mundial, com 
vista a construir e operar infraestruturas de 
investigação. Do mesmo modo, a iniciativa 
emblemática Agenda Digital para a Europa 
salienta a necessidade de reforçar as 
infraestruturas eletrónicas da Europa e a 
importância do desenvolvimento de 
agregados de inovação para gerar 
vantagens para a Europa no domínio da 
inovação.

Este objetivo específico aborda num 
compromisso fundamental da iniciativa 
emblemática União da Inovação, que 
sublinha o papel crucial das infraestruturas 
de investigação de craveira mundial para a 
realização de investigação e inovação de 
ponta. A iniciativa salienta a necessidade 
de reunir os recursos em toda a Europa e, 
em alguns casos à escala mundial, com 
vista a construir e operar estas 
infraestruturas de investigação. Do mesmo 
modo, a iniciativa emblemática Agenda 
Digital para a Europa salienta a 
necessidade de reforçar as infraestruturas 
eletrónicas da Europa e a importância do 
desenvolvimento de agregados de inovação 
para gerar vantagens para a Europa no 
domínio da inovação.

Or. en

Alteração 952
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação de ponta 
são cada vez mais complexas e 
dispendiosas, exigindo frequentemente a 
integração de diferentes equipamentos, 
serviços e fontes de dados e uma vasta 
colaboração transnacional. Nenhum país 
tem recursos suficientes para apoiar todas 
as infraestruturas de investigação de que 
necessita. Nos últimos anos, verificaram-se 
progressos notáveis na abordagem europeia 
em matéria de infraestruturas de 
investigação com a implementação do 

As infraestruturas de investigação de ponta
e relevantes a nível da UE são cada vez 
mais complexas e dispendiosas, exigindo 
frequentemente a integração de diferentes 
equipamentos, serviços e fontes de dados e 
uma vasta colaboração transnacional. 
Nenhum país tem recursos suficientes para 
apoiar todas as infraestruturas de 
investigação de que necessita e para abri-
las ao uso internacional. Nos últimos 
anos, verificaram-se progressos notáveis na 
abordagem europeia em matéria de 
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Roteiro ESFRI para Infraestruturas, a 
integração e abertura das instalações de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento de infraestruturas 
eletrónicas subjacentes a um Espaço 
Europeu da Investigação digital. As redes 
de infraestruturas de investigação em toda 
a Europa reforçam a sua base de capital 
humano ao proporcionar formação de 
craveira mundial para uma nova geração de 
investigadores e engenheiros e ao 
promover a colaboração interdisciplinar.

infraestruturas de investigação com o 
desenvolvimento das melhores práticas, 
dos critérios de qualidade e relevância da 
UE pelo ESFRI e pelos Estados-Membros 
para as infraestruturas de investigação 
existentes e com a implementação do 
ESFRI e dos roteiros nacionais para 
infraestruturas novas e/ou modernizadas, 
a priorização, a melhoria, a integração e 
abertura das instalações de investigação 
nacionais e o desenvolvimento de 
infraestruturas eletrónicas subjacentes a um 
Espaço Europeu da Investigação digital. As 
redes de infraestruturas de investigação em 
toda a Europa foram um passo preliminar 
para dar início à integração e para 
reforçar a sua base de capital humano ao 
proporcionar formação de craveira mundial 
para uma nova geração de investigadores e 
engenheiros e ao promover a colaboração 
interdisciplinar. Esta foi a condição prévia 
para que o próximo passo seja alcançado 
no Programa-Quadro Horizonte de 2020.

Or. en

Alteração 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação de ponta 
são cada vez mais complexas e 
dispendiosas, exigindo frequentemente a 
integração de diferentes equipamentos, 
serviços e fontes de dados e uma vasta 
colaboração transnacional. Nenhum país 
tem recursos suficientes para apoiar todas 
as infraestruturas de investigação de que 
necessita. Nos últimos anos, verificaram-se 
progressos notáveis na abordagem europeia 
em matéria de infraestruturas de 
investigação com a implementação do 

As infraestruturas de investigação de ponta 
são cada vez mais complexas e 
dispendiosas, exigindo frequentemente a 
integração de diferentes equipamentos, 
serviços e fontes de dados e uma vasta 
colaboração transnacional. Nenhum país 
tem recursos suficientes para apoiar todas 
as infraestruturas de investigação de que 
necessita. Nos últimos anos, verificaram-se 
progressos notáveis na abordagem europeia 
em matéria de infraestruturas de 
investigação com o desenvolvimento e a 
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Roteiro ESFRI para Infraestruturas, a 
integração e abertura das instalações de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento de infraestruturas 
eletrónicas subjacentes a um Espaço 
Europeu da Investigação digital. As redes 
de infraestruturas de investigação em toda 
a Europa reforçam a sua base de capital 
humano ao proporcionar formação de 
craveira mundial para uma nova geração de 
investigadores e engenheiros e ao 
promover a colaboração interdisciplinar.

implementação constantes do Roteiro 
ESFRI para Infraestruturas, a integração e 
abertura das instalações de investigação 
nacionais e o desenvolvimento de 
infraestruturas eletrónicas subjacentes a um 
Espaço Europeu da Investigação digital. As 
redes de infraestruturas de investigação em 
toda a Europa reforçam a sua base de 
recursos humanos ao proporcionar 
formação de craveira mundial a uma nova 
geração de investigadores e engenheiros e 
ao promover a colaboração interdisciplinar.

Or. en

Alteração 954
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação de ponta 
são cada vez mais complexas e 
dispendiosas, exigindo frequentemente a 
integração de diferentes equipamentos, 
serviços e fontes de dados e uma vasta 
colaboração transnacional. Nenhum país 
tem recursos suficientes para apoiar todas 
as infraestruturas de investigação de que 
necessita. Nos últimos anos, verificaram-se 
progressos notáveis na abordagem europeia 
em matéria de infraestruturas de 
investigação com a implementação do 
Roteiro ESFRI para Infraestruturas, a
integração e abertura das instalações de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento de infraestruturas 
eletrónicas subjacentes a um Espaço 
Europeu da Investigação digital. As redes 
de infraestruturas de investigação em toda 
a Europa reforçam a sua base de capital 
humano ao proporcionar formação de 
craveira mundial para uma nova geração de 
investigadores e engenheiros e ao 

As infraestruturas de investigação de ponta 
são cada vez mais complexas e 
dispendiosas, exigindo frequentemente a 
integração de diferentes equipamentos, 
serviços e fontes de dados e uma vasta 
colaboração transnacional. Nenhum país 
tem recursos suficientes para apoiar todas 
as infraestruturas de investigação de que 
necessita. Nos últimos anos, verificaram-se 
progressos notáveis na abordagem europeia 
em matéria de infraestruturas de 
investigação com a implementação do 
Roteiro ESFRI para Infraestruturas, a 
integração e abertura das instalações de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento de infraestruturas 
eletrónicas subjacentes a um Espaço 
Europeu da Investigação digital e em rede. 
As redes de infraestruturas de investigação 
em toda a Europa reforçam a sua base de 
capital humano ao proporcionar formação 
de craveira mundial para uma nova geração 
de investigadores e engenheiros e ao 
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promover a colaboração interdisciplinar. promover a colaboração interdisciplinar.

Or. en

Alteração 955
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas
a nível da União, promovendo a criação de 
novas instalações, abrindo um amplo 
acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 
coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar 
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. A União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, promovendo a criação de 
novas instalações, abrindo um amplo 
acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 
coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar 
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

Or. en

Alteração 956
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, promovendo a criação de 
novas instalações, abrindo um amplo 
acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 
coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar 
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, promovendo a criação de 
novas instalações em territórios mais 
remotos, abrindo um amplo acesso a 
infraestruturas nacionais e europeias e 
garantindo a coerência e a eficácia das 
políticas regionais, nacionais, europeias e 
internacionais. Não é apenas necessário 
evitar a duplicação de esforços e coordenar 
e racionalizar a utilização das instalações, 
mas também congregar recursos de modo a 
que a União possa igualmente adquirir e 
operar infraestruturas de investigação a 
nível mundial.

Or. fr

Alteração 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
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financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, promovendo a criação de 
novas instalações, abrindo um amplo 
acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 
coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar 
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, tal como as atividades de 
coordenação de infraestruturas europeias 
de investigação repartidas, promovendo a 
criação de novas instalações, abrindo um 
amplo acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 
coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar 
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

Or. en

Alteração 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, promovendo a criação de 
novas instalações, abrindo um amplo 
acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível europeu
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível europeu, tal como encorajar a 
coordenação de infraestruturas de 
investigação repartidas, promovendo a 
criação de novas instalações, abrindo e 
apoiando um amplo acesso a 
infraestruturas nacionais e europeias e 
garantindo a coerência e a eficácia das 
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coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar 
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

políticas regionais, nacionais, europeias e 
internacionais. Não é apenas necessário 
evitar a duplicação de esforços e promover
a utilização coordenada e eficaz das 
instalações, mas também, se necessário, 
congregar recursos de modo a que a União 
possa igualmente adquirir e operar 
infraestruturas de investigação a nível 
mundial.

Or. en

Alteração 959
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 
contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, promovendo a criação de 
novas instalações, abrindo um amplo 
acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 
coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

Um maior desenvolvimento a nível da UE 
exige um priorização mais eficaz baseada 
na excelência e na implementação de 
padrões de qualidade a nível da UE, assim 
como uma utilização mais alargada das
melhores infraestruturas de investigação a 
nível da União. Isto contribuirá
significativamente para a implementação e 
a operação do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante na seleção e no apoio a 
infraestruturas de excelência de craveira 
mundial a nível da União, promovendo a 
criação de novas e integradas instalações, 
abrindo um amplo acesso às melhores 
infraestruturas nacionais e europeias e 
garantindo a coerência e a eficácia das 
políticas regionais, nacionais, europeias e 
internacionais. Não é apenas necessário 
evitar a duplicação e a fragmentação de 
esforços e coordenar e racionalizar a 
utilização das instalações através da 
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introdução da avaliação e priorização 
apropriadas, mas também congregar 
recursos nos mais eficazes e relevantes a 
nível da UE de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação, reforçando a sua 
atratividade e competitividade a nível 
mundial.

Or. en

Alteração 960
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A permissão da colaboração remota, o 
processamento em massa de dados, as 
experiências in silico e o acesso a 
recursos distantes significam que a 
infraestrutura das ICT desempenha um 
papel transformador no apoio à ciência. 
É, por isso, provável que uma proporção 
significativa do orçamento no âmbito 
deste objetivo específico seja afetada a 
infraestruturas eletrónicas.

Or. en

Justificação

As ICT e as infraestruturas eletrónicas são vitais, mas dada a rápida mudança dos custos dos 
desenvolvimentos tecnológicos, pode não ser adequado bloquear conjuntos de percentagens 
de financiamento.

Alteração 961
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As ICT têm vindo a transformar a ciência, 
permitindo a colaboração remota, o 
processamento em massa de dados, as 
experiências in silico e o acesso a 
recursos distantes. A investigação tornou-
se, desta forma, cada vez mais 
transnacional e interdisciplinar, exigindo 
o uso de infraestruturas das ICT que são 
tão supranacionais como a própria 
ciência. É, por isso, adequado que 38 % 
do orçamento previsto no presente 
objetivo específico sejam atribuídos à 
investigação e inovação das 
infraestruturas eletrónicas.

Or. en

Alteração 962
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As eficiências de escala e de âmbito 
obtidas com uma abordagem europeia no 
que diz respeito à construção, utilização e 
gestão de infraestruturas de investigação, 
incluindo infraestruturas eletrónicas, 
contribuirão significativamente para 
dinamizar o potencial da investigação e 
inovação europeias.

As eficiências de escala e de âmbito 
obtidas com uma abordagem europeia no 
que diz respeito à construção, utilização e 
gestão de infraestruturas de investigação, 
incluindo infraestruturas eletrónicas, 
contribuirão significativamente para 
dinamizar o potencial da investigação e 
inovação europeias e tornar a UE mais 
competitiva a nível internacional.

Or. en

Alteração 963
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As eficiências de escala e de âmbito 
obtidas com uma abordagem europeia no 
que diz respeito à construção, utilização e 
gestão de infraestruturas de investigação, 
incluindo infraestruturas eletrónicas, 
contribuirão significativamente para 
dinamizar o potencial da investigação e 
inovação europeias.

As eficiências de escala e de âmbito 
obtidas com uma abordagem europeia 
comum e priorizada no que diz respeito à 
construção, operação e utilização e gestão 
de infraestruturas de investigação, 
incluindo infraestruturas eletrónicas 
excelentes e de craveira mundial, 
contribuirão significativamente para 
dinamizar o potencial da investigação e 
inovação europeias.

Or. en

Alteração 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades visarão o desenvolvimento 
de infraestruturas de investigação 
europeias para 2020 e mais além, 
promovendo o seu potencial de inovação e 
o capital humano e reforçando a política 
europeia de infraestruturas de investigação.

As atividades visarão o desenvolvimento 
de infraestruturas de investigação 
europeias para 2020 e mais além, 
promovendo o seu potencial de inovação e 
de recursos humanos e reforçando a 
política europeia de infraestruturas de 
investigação.

Or. en

Alteração 965
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As atividades visarão o desenvolvimento 
de infraestruturas de investigação 
europeias para 2020 e mais além, 
promovendo o seu potencial de inovação e 
o capital humano e reforçando a política 
europeia de infraestruturas de investigação.

As atividades visarão a seleção, o 
desenvolvimento e o apoio das melhores
infraestruturas de investigação novas e 
existentes europeias para 2020 e mais 
além, promovendo o seu potencial de 
inovação e o capital humano e reforçando a 
política europeia de infraestruturas de 
investigação.

Or. en

Alteração 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Criação de uma base de dados referente 
aos resultados da investigação e inovação
O objetivo é criar e disponibilizar uma 
base de dados com os resultados da 
investigação e inovação. Esta estará 
aberta à colaboração internacional. Os 
grupos e empresas de investigação irão 
adicionar conteúdos a esta base de dados 
a fim de ajudar a promover um mercado 
de inovação e cooperação e a estimular o 
encontro de possíveis parceiros.

Or. en

Alteração 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são garantir a implementação 
e operação do ESFRI e de outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, incluindo o desenvolvimento de 
instalações de parceiros regionais, a 
integração e acesso a infraestruturas de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento, implantação e operação 
de infraestruturas eletrónicas.

Os objetivos são garantir a implementação 
e operação do ESFRI e de outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial e o seu acesso transnacional; o 
financiamento dos custos operativos com 
valor acrescentado europeu (atividades de 
coordenação transnacional, acesso 
transnacional, modernizações), incluindo 
o desenvolvimento de instalações de 
parceiros regionais, a integração e acesso a 
infraestruturas de investigação nacionais e 
o desenvolvimento, implantação e 
operação de infraestruturas eletrónicas.

Or. en

Alteração 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são garantir a implementação 
e operação do ESFRI e de outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, incluindo o desenvolvimento de 
instalações de parceiros regionais, a 
integração e acesso a infraestruturas de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento, implantação e operação 
de infraestruturas eletrónicas.

Os objetivos são garantir a preparação, 
construção, implementação e operação do 
ESFRI e de outras infraestruturas de 
investigação de craveira mundial, incluindo 
o desenvolvimento de instalações de 
parceiros regionais, a integração e acesso a 
infraestruturas de investigação nacionais
para que os cientistas europeus possam 
utilizá-las, independentemente da sua 
localização, para realizar investigações de 
topo; e o desenvolvimento, implantação e 
operação de infraestruturas eletrónicas 
quando existir um forte valor 
acrescentado para a intervenção da 
União.

Or. en
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Alteração 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são garantir a implementação 
e operação do ESFRI e de outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, incluindo o desenvolvimento de 
instalações de parceiros regionais, a 
integração e acesso a infraestruturas de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento, implantação e operação 
de infraestruturas eletrónicas.

Os objetivos são garantir a implementação 
e operação do ESFRI e de outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, incluindo o desenvolvimento de 
instalações de parceiros regionais, a 
integração e acesso a infraestruturas de 
investigação nacionais de interesse pan-
europeu e regional; e o desenvolvimento, 
implantação e operação de infraestruturas 
eletrónicas.

Or. en

Alteração 970
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são garantir a implementação 
e operação do ESFRI e de outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, incluindo o desenvolvimento de 
instalações de parceiros regionais, a 
integração e acesso a infraestruturas de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento, implantação e operação 
de infraestruturas eletrónicas.

Os objetivos são garantir a seleção, 
implementação e operação do ESFRI e de 
outras infraestruturas de investigação de 
craveira mundial, incluindo o 
desenvolvimento de instalações excelentes 
de parceiros regionais, o apoio da 
operação de livre acesso a nível da UE 
das mais relevantes e excelentes 
infraestruturas de investigação nacionais; a 
sua integração nas infraestruturas 
distribuídas a nível da UE; e o 
desenvolvimento, implantação e operação 
de infraestruturas eletrónicas.

Or. en
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Alteração 971
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea b) – título

Texto da Comissão Alteração

b) Promoção do potencial de inovação das 
infraestruturas de investigação e do seu 
capital humano

b) Promoção do potencial de inovação das 
infraestruturas de investigação relevantes a 
nível da UE e do seu capital humano, 
garantido um apoio baseado na 
excelência e na relevância pan-europeia.

Or. en

Alteração 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são incentivar as 
infraestruturas de investigação a atuar 
como primeiros aderentes a tecnologias, a 
fim de promover parcerias de I&D com a 
indústria para facilitar a utilização 
industrial das infraestruturas de 
investigação e estimular a criação de 
agregados de inovação. Esta atividade 
apoiará igualmente a formação e/ou os 
intercâmbios do pessoal que gere e explora 
as infraestruturas de investigação.

Os objetivos são incentivar as 
infraestruturas de investigação a atuar 
como primeiros aderentes a tecnologias, a 
fim de promover parcerias de I&D com a 
indústria para facilitar a utilização 
industrial das infraestruturas de 
investigação e estimular a criação de 
agregados de inovação. Esta atividade 
apoiará igualmente a formação e/ou os 
intercâmbios do pessoal que gere e explora 
as infraestruturas de investigação. A 
sinergia e coerência com as ações Marie 
Skłodowska-Curie e as Comunidades do 
Conhecimento e Inovação do EIT devem 
ser encorajadas.

Or. en
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Alteração 973
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são incentivar as 
infraestruturas de investigação a atuar 
como primeiros aderentes a tecnologias, a 
fim de promover parcerias de I&D com a 
indústria para facilitar a utilização 
industrial das infraestruturas de 
investigação e estimular a criação de 
agregados de inovação. Esta atividade 
apoiará igualmente a formação e/ou os 
intercâmbios do pessoal que gere e explora 
as infraestruturas de investigação.

Os objetivos são incentivar as 
infraestruturas de investigação a atuar 
como primeiros aderentes a tecnologias de 
ponta, a fim de promover parcerias de I&D 
com a indústria para facilitar a utilização 
industrial das infraestruturas de 
investigação e estimular a sua 
contribuição para a criação de agregados 
de inovação. Esta atividade apoiará 
igualmente a formação e/ou os 
intercâmbios do pessoal que gere e explora 
as infraestruturas de investigação a nível 
internacional.

Or. en

Alteração 974
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea c) – título

Texto da Comissão Alteração

c) Reforço da política europeia em matéria 
de infraestruturas de investigação e de 
cooperação internacional

c) Reforço da política europeia em matéria 
de infraestruturas de investigação e de 
cooperação internacional, também através 
da introdução de análises interpares e 
priorização de nível elevado e 
independentes.

Or. en

Alteração 975
Alyn Smith
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é apoiar parcerias entre os 
decisores políticos relevantes e os 
organismos de financiamento, procedendo 
ao levantamento e acompanhamento de 
ferramentas de apoio à tomada de decisões 
e também a atividades de cooperação 
internacional.

O objetivo é apoiar parcerias entre os 
decisores políticos relevantes e os 
organismos de financiamento, procedendo 
ao levantamento e acompanhamento de 
ferramentas de apoio à tomada de decisões 
e também a atividades de cooperação 
internacional. As infraestruturas 
europeias de investigação devem ser 
apoiadas nas suas ações de relações 
internacionais e consultadas durante a 
elaboração da estratégia europeia para a 
cooperação internacional em matéria de 
investigação.

Or. en

Alteração 976
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é apoiar parcerias entre os 
decisores políticos relevantes e os 
organismos de financiamento, procedendo 
ao levantamento e acompanhamento de 
ferramentas de apoio à tomada de decisões 
e também a atividades de cooperação 
internacional.

O objetivo é apoiar parcerias entre os 
decisores políticos relevantes e os 
organismos de financiamento, procedendo 
ao levantamento e acompanhamento de 
ferramentas e implementar uma avaliação 
de nível elevado e independente e uma 
tomada de decisões baseada na 
excelência.

Or. en

Alteração 977
Gunnar Hökmark
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os fundos nacionais e regionais devem 
ser distribuídos até ao seu nível máximo 
para apoiar o reforço de capacidades nas 
infraestruturas de investigação. 

Or. en

Alteração 978
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A CIÊNCIA PARA E COM A 
SOCIEDADE, PARA UMA 
INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 
RESPONSÁVEIS
4-B.1 Objetivo específico:
O objetivo específico consiste em criar 
uma cooperação eficaz entre a ciência e a 
sociedade, recrutar novos talentos para a 
ciência e juntar a excelência científica à 
consciência e responsabilidade sociais.
Os rápidos progressos na investigação e 
inovação científicas contemporâneas 
levaram ao aumento de importantes 
questões éticas, jurídicas e sociais que 
requerem um reforço do relacionamento e 
do compromisso entre a ciência e a 
sociedade.
Descobrir as respostas certas para os 
desafios que a Europa enfrenta exige o 
envolvimento de tantos atores diversos 
quanto o possível no processo de 
investigação e de inovação. 
Tradicionalmente, a interação entre a 
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ciência e a sociedade foi limitada a uma 
transferência de sentido único e 
descendente de conhecimentos dos 
especialistas para os cidadãos. O 
progresso no sentido de uma sociedade 
baseada num conhecimento aberto, eficaz 
e democrático exige uma mudança para 
um diálogo e cooperação ativa mais 
bidirecional que vai além da educação 
cientifica tradicional ou da atual 
conceção dos cidadãos como meros 
consumidores de descobertas de 
investigação. Esta relação dialógica e 
cooperação ativa irão, sem dúvida, 
permitir que a ciência e a inovação 
prossigam de forma mais responsável.
A União precisa de todos os seus talentos 
para dinamizar a sua vantagem 
concorrencial numa economia global. Há 
pessoas criativas em todo o lado. Para 
além disso, alcançar o milhão líquido 
adicional dos investigadores necessários 
na Europa até 2020 para alcançar o 
objetivo de uma meta de intensidade de 
I&D de 3% do PIB, a União precisa que 
os jovens sigam uma carreira na ciência e 
de uma força de trabalho diversificada e 
equilibrada em termos de género.
No entanto, tem sido cada vez mais difícil 
atrair uma proporção mais elevada de 
jovens para a ciência e a tecnologia e 
existe uma preocupação crescente na 
Europa de que muitas pessoas jovens e 
talentosas não optam por uma carreira 
nestas áreas. Para além disso, é 
igualmente necessário garantir que 
aqueles que iniciaram uma carreira 
científica ou tecnológica possam manter o 
seu entusiasmo e a sua motivação e nela 
encontrar possibilidades de realização, 
sem deverem abandonar a sua carreira.
Existe também um claro desequilíbrio de 
géneros na ciência. Se a Europa pretende 
garantir o financiamento de um programa 
de investigação e inovação eficaz e 
eficiente, deve prestar especial atenção à 
sub-representação de mulheres na ciência 
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e à falta de consideração pelas diferenças 
de género dentro da investigação e 
inovação.
4-B.2 Fundamentação e valor 
acrescentado da União
Melhorar a cooperação entre a ciência e a 
sociedade para permitir um alargamento 
do apoio social e político à ciência e à 
tecnologia é, cada vez mais, uma questão 
crucial que a atual crise económica 
exacerbou: nas sociedades democráticas, 
a prioridade ao investimento público na 
ciência precisa de um vasto eleitorado 
social e político que partilhe os valores da 
ciência, que seja educado nos processos e 
capaz de reconhecer a suas contribuições 
para o conhecimento, a sociedade e o 
progresso económico. As condições para a 
confiança não podem ser alcançadas 
através de um modelo descendente.
Só podem ser alcançadas se forem 
desenvolvidos um diálogo frutífero e rico 
e uma cooperação ativa entre ciência e 
sociedade, para garantir uma ciência 
mais responsável e para permitir o 
desenvolvimento de políticas mais 
relevantes para os cidadãos. O diverso 
«laboratório natural» que a Europa 
constitui e as diferentes visões que surgem 
por todo o continente proporcionam o 
valor acrescentado que aumenta a 
relevância do diálogo entre os diferentes 
intervenientes.
Para além disso, a promoção de uma 
cultura científica de uma forma tão 
interativa irá reforçar os valores 
democráticos e humanísticos e ajudar a 
aumentar o interesse pela ciência e pela 
tecnologia. A boa saúde do sistema 
europeu de ciência e tecnologia depende 
da sua capacidade de explorar o talento e 
as ideias, independentemente das suas 
origens.
4-B.3 Linhas gerais das atividades
As medidas devem visar atrair novos 
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talentos para o estudo da ciência e 
tecnologia nas sociedades europeias e a 
colmatar o fosse de género nos recursos 
humanos que trabalham na União. O 
aumento da nossa capacidade de 
incorporar conhecimentos e métodos de 
conhecimento científico e tecnológico nos 
processos de tomada de decisão, o 
desenvolvimento de mecanismos que 
permitem o alargamento e o 
aprofundamento da avaliação social de 
opções, a contribuição para evitar que os 
movimentos populistas e anticiência 
continuem inalteráveis e a garantia que 
os valores éticos e sociais são abraçados 
no processo geral de inovação serão 
apoiados.
As atividades incidirão em:
(a) Apoiar o empenhamento societal na 
investigação e na inovação e promover 
investigação e inovação 
transdisciplinares, em particular, apoiar a 
participação dos cidadãos na investigação 
e na inovação;
(b) Promover a igualdade de géneros, 
apoiando as mudanças na organização 
das instituições de investigação e na 
conceção de programas de investigação. 
Isto compreende as suas várias dimensões 
relacionadas, em particular, com: 
garantir a igualdade nas carreiras de 
investigação, na tomada de decisões e 
incluir a dimensão do género no conteúdo 
de investigação e inovação;
(c) Tornar os cidadãos versados em 
ciência através da educação cientifica 
formal e informal e da divulgação de 
atividades baseadas na ciência, 
nomeadamente em centros científicos e 
museus, como uma necessidade essencial 
ao desenvolvimento da sociedade futura e 
base para a coexistência em democracias; 
tornar as carreiras científicas e 
tecnológicas atrativas para os jovens 
estudantes e apoiar a interação 
sustentável entre as escolas, instituições 
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de investigação, industria e organizações 
da sociedade civil;
(d) Promover uma moldura ética para a 
investigação e inovação, baseada nos 
princípios éticos fundamentais, incluindo 
os refletidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais e em todas as leis e 
convenções relevantes da União;
(e) Aumentar o livre acesso aos resultados 
científicos (em particular publicações e 
dados), de modo a garantir a 
transparência e a confiança entre os 
atores, aumentar a excelência científica e 
a competitividade económica;
(f) Desenvolver uma moldura de 
governação para a investigação e 
inovação responsáveis que encoraje os 
atores societais (investigadores, sociedade 
civil, industria, decisores políticos) a 
trabalhar em conjunto durante todo o 
processo de investigação e inovação, de 
modo a poder alinhá-lo melhor , assim 
como os seus resultados e impactos, com 
as expectativas, as necessidades e os 
valores da sociedade;
(g) Melhorar o conhecimento sobre a 
comunicação científica, de modo a 
melhorar a qualidade e a eficácia das 
interações entre cientistas, comunicação 
social em geral e o público, controlar a 
perceção da ciência pelos cidadãos.

Or. en

Alteração 979
Edit Herczog

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. DIFUSÃO DA EXCELÊNCIA E 
ALARGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO
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4-A.3 Linhas gerais das atividades
(m) Apoiar a participação dos parceiros 
adicionais localizados em pais ainda não 
presentes no consórcio existente, nos 
projetos em curso, com o objetivo de 
aumentar o nível de conhecimentos 
especializados, alargar o âmbito e 
acelerar os desenvolvimentos.

Or. en

Alteração 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Anexo I – parte I – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. DIFUSÃO DA EXCELÊNCIA E 
ALARGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO
Linhas gerais das atividades:
Apoiar a participação dos parceiros 
adicionais localizados em países ainda 
não representados nos consórcios 
existentes.

Or. en

Alteração 981
Philippe Lamberts

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico consiste em manter e 
desenvolver uma liderança mundial no 
domínio da investigação e inovação em 
tecnologias facilitadoras e espaciais, que 
estão subjacentes à competitividade em 
toda uma série de indústrias e setores

O objetivo específico consiste em manter e 
desenvolver uma liderança mundial através 
da investigação e inovação em tecnologias 
facilitadoras e espaciais, que estão 
subjacentes à competitividade em toda uma 
série de indústrias e setores existentes e 
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existentes e emergentes. emergentes.

Or. en

Alteração 982
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O ambiente empresarial global está a 
mudar rapidamente e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
apresentam desafios e oportunidades para a 
indústria europeia. A Europa tem de 
acelerar o ritmo da inovação, 
transformando os conhecimentos gerados a 
fim de apoiar e melhorar os produtos, 
serviços e mercados existentes e a criar 
novos. A inovação deve ser explorada no 
sentido mais lato, ultrapassando largamente 
a tecnologia de modo a incluir os aspetos 
empresariais, organizacionais e sociais.

O ambiente empresarial global está a 
mudar rapidamente e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
apresentam desafios e oportunidades para a 
indústria europeia. A Europa tem de 
acelerar o ritmo da inovação, 
transformando os conhecimentos gerados a 
fim de apoiar e melhorar a qualidade e 
sustentabilidade dos produtos, serviços e 
mercados existentes e a criar novos. A 
inovação deve ser explorada no sentido 
mais lato, ultrapassando largamente a 
tecnologia de modo a incluir os aspetos 
empresariais, organizacionais e sociais.

Or. en

Alteração 983
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O ambiente empresarial global está a 
mudar rapidamente e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
apresentam desafios e oportunidades para a 

O ambiente empresarial global está a 
mudar rapidamente e os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo 
apresentam desafios e oportunidades para a 
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indústria europeia. A Europa tem de 
acelerar o ritmo da inovação, 
transformando os conhecimentos gerados a 
fim de apoiar e melhorar os produtos, 
serviços e mercados existentes e a criar 
novos. A inovação deve ser explorada no 
sentido mais lato, ultrapassando largamente 
a tecnologia de modo a incluir os aspetos 
empresariais, organizacionais e sociais.

indústria europeia. A Europa tem de 
acelerar o ritmo da inovação, 
transformando os conhecimentos gerados a 
fim de apoiar e melhorar os produtos, 
serviços e mercados existentes e a criar 
novos. A inovação deve ser explorada no 
sentido mais lato, ultrapassando largamente 
a tecnologia de modo a incluir os aspetos 
empresariais, organizacionais, sociais e de 
segurança.

Or. en

Alteração 984
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para permanecer na vanguarda da 
concorrência mundial com uma forte base 
tecnológica e capacidades industriais, são 
necessários maiores investimentos 
estratégicos em investigação, 
desenvolvimento, validação e orientação 
no domínio das tecnologias da informação 
e das comunicações (ICT), 
nanotecnologias, materiais avançados, 
biotecnologias, fabrico e transformação 
avançados e espaço.

Para permanecer na vanguarda da 
concorrência mundial com uma forte base 
tecnológica e capacidades industriais, são 
necessários maiores investimentos 
estratégicos em investigação, 
desenvolvimento, validação e orientação 
no domínio das tecnologias da informação 
e das comunicações (ICT), 
nanotecnologias, materiais avançados, 
tecnologias de energia renovável e 
biotecnologia; fabrico e transformação 
avançados e espaço.

Or. en

Justificação

A UE tem sido o berço da inovação de energias renováveis e a indústria europeia dos 
renováveis representa um número crescente de postos de trabalho, uma exportação crescente 
de oportunidades e continua a liderar no mundo. Para que a Europa mantenha a vantagem 
de primeiro jogador e líder mundial nesta área, a UE precisa de manter o seu ritmo de I&D 
no apoio à sua indústria de renováveis.
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Alteração 985
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para permanecer na vanguarda da 
concorrência mundial com uma forte base 
tecnológica e capacidades industriais, são 
necessários maiores investimentos 
estratégicos em investigação, 
desenvolvimento, validação e orientação 
no domínio das tecnologias da informação 
e das comunicações (ICT), 
nanotecnologias, materiais avançados, 
biotecnologias, fabrico e transformação 
avançados e espaço.

Para permanecer na vanguarda da 
concorrência mundial com uma forte base 
tecnológica e capacidades industriais, são 
necessários maiores investimentos 
estratégicos em investigação, 
desenvolvimento, validação e orientação 
no domínio das tecnologias da informação 
e das comunicações (ICT), 
nanotecnologias, tecnologias quânticas;
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço.

Or. en

Alteração 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para permanecer na vanguarda da 
concorrência mundial com uma forte base 
tecnológica e capacidades industriais, são 
necessários maiores investimentos 
estratégicos em investigação, 
desenvolvimento, validação e orientação 
no domínio das tecnologias da informação 
e das comunicações (ICT), 
nanotecnologias, materiais avançados, 
biotecnologias, fabrico e transformação 
avançados e espaço.

Para permanecer na vanguarda da 
concorrência mundial com uma forte base 
tecnológica e capacidades industriais, são 
necessários maiores investimentos 
estratégicos em investigação, 
desenvolvimento, validação e orientação 
no domínio das tecnologias da informação 
e das comunicações (ICT), 
nanotecnologias, materiais avançados, 
biotecnologias, tecnologias da água, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço.

Or. en
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Alteração 987
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para permanecer na vanguarda da 
concorrência mundial com uma forte base 
tecnológica e capacidades industriais, são 
necessários maiores investimentos 
estratégicos em investigação, 
desenvolvimento, validação e orientação 
no domínio das tecnologias da informação 
e das comunicações (ICT), 
nanotecnologias, materiais avançados, 
biotecnologias, fabrico e transformação 
avançados e espaço.

Para permanecer na vanguarda da 
concorrência mundial com uma forte base 
tecnológica e capacidades industriais, são 
necessários maiores investimentos 
estratégicos em investigação, 
desenvolvimento, validação e orientação 
no domínio das tecnologias da informação 
e das comunicações (ICT), 
nanotecnologias, ótica quântica, materiais 
avançados, biotecnologias, fabrico e 
transformação avançados, robótica e 
espaço.

Or. de

Alteração 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O sucesso obtido pela indústria europeia ao 
dominar e implantar tecnologias 
facilitadoras constitui um fator 
fundamental para o reforço da 
produtividade da Europa e para a sua 
capacidade de inovação, bem como para 
assegurar que a Europa disponha de um 
economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
eficazes para os desafios societais. A 
natureza omnipresente dessas atividades 

O sucesso obtido pela indústria europeia ao 
dominar e implantar tecnologias 
facilitadoras constitui um fator 
fundamental para o reforço da 
produtividade da Europa e para a sua 
capacidade de inovação, bem como para 
assegurar que a Europa disponha de um 
economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
eficazes para os desafios societais. A 
natureza omnipresente dessas atividades 



AM\907534PT.doc 149/173 PE492.761v01-00

PT

pode desencadear maiores progressos com 
invenções e aplicações complementares, 
garantindo uma maior rentabilidade dos 
investimentos nessas tecnologias do que 
em qualquer outro domínio.

pode desencadear maiores progressos com 
invenções e aplicações complementares, 
garantindo uma maior rentabilidade dos 
investimentos nessas tecnologias do que 
em qualquer outro domínio. O 
desenvolvimento de pilotos suplementares 
ou de empresas derivadas de projetos de 
investigação deve ser apoiado através de 
instrumentos flexíveis, tais como os 
convites abertos à apresentação de 
propostas.

Or. en

Alteração 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O sucesso obtido pela indústria europeia ao 
dominar e implantar tecnologias 
facilitadoras constitui um fator 
fundamental para o reforço da 
produtividade da Europa e para a sua 
capacidade de inovação, bem como para 
assegurar que a Europa disponha de um 
economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
eficazes para os desafios societais. A 
natureza omnipresente dessas atividades 
pode desencadear maiores progressos com 
invenções e aplicações complementares, 
garantindo uma maior rentabilidade dos 
investimentos nessas tecnologias do que 
em qualquer outro domínio.

O sucesso obtido pela indústria europeia ao 
dominar e implantar tecnologias 
facilitadoras constitui um fator 
fundamental para o reforço da 
produtividade da Europa e para a sua 
capacidade de inovação, bem como para 
assegurar que a Europa disponha de um 
economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
eficazes para os desafios societais. A 
natureza omnipresente dessas atividades 
pode desencadear maiores progressos com 
invenções e aplicações complementares, 
garantindo uma maior rentabilidade dos 
investimentos nessas tecnologias do que 
em qualquer outro domínio. O 
desenvolvimento de empresas derivadas 
de projetos de investigação deve ser 
apoiado através de instrumentos flexíveis, 
tais como os convites abertos à 
apresentação de propostas.
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Or. en

Alteração 990
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O sucesso obtido pela indústria europeia ao 
dominar e implantar tecnologias 
facilitadoras constitui um fator 
fundamental para o reforço da 
produtividade da Europa e para a sua 
capacidade de inovação, bem como para 
assegurar que a Europa disponha de um 
economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
eficazes para os desafios societais. A 
natureza omnipresente dessas atividades 
pode desencadear maiores progressos com 
invenções e aplicações complementares, 
garantindo uma maior rentabilidade dos 
investimentos nessas tecnologias do que 
em qualquer outro domínio.

O sucesso obtido pela indústria europeia ao 
dominar e implantar tecnologias 
facilitadoras constitui um fator 
fundamental para o reforço da 
produtividade da Europa e para a sua 
capacidade de inovação, bem como para 
assegurar que a Europa disponha de um 
economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
eficazes e sustentáveis para os desafios 
societais. A natureza omnipresente dessas 
atividades pode desencadear maiores 
progressos com invenções e aplicações 
complementares, garantindo uma maior 
rentabilidade dos investimentos nessas 
tecnologias do que em qualquer outro 
domínio.

Or. en

Alteração 991
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Estas atividades contribuirão para os 
objetivos das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 sobre a União da 
Inovação, Uma Europa Eficiente em 

Estas atividades contribuirão para os 
objetivos das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 sobre a União da 
Inovação, Uma Europa Eficiente em 
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termos de Recursos, Uma Política 
Industrial para a Era da Globalização e a 
Agenda Digital para a Europa, bem como 
para os objetivos da política espacial da 
União.

termos de Recursos, Uma Política 
Industrial para a Era da Globalização e a 
Agenda Digital para a Europa, bem como 
para a Estratégia de Segurança da União 
Europeia e os objetivos da política 
espacial da União.

Or. en

Alteração 992
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas pela indústria e pelas 
empresas, juntamente com a comunidade 
de investigação e têm uma forte incidência 
na concretização de um efeito de alavanca 
no investimento do setor privado.

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas em conjunto pela 
indústria e pelas empresas, pela 
comunidade de investigação e outras 
organizações de intervenientes, tais como 
as organizações da sociedade civil; as 
atividades irão visar não só a análise das 
necessidades e preocupações comuns no 
setor específico, mas também o apoio 
dado à implementação de objetivos da 
política para esses setores específicos; as 
atividades irão ter uma forte incidência na 
concretização de um efeito de alavanca no 
investimento do setor privado.

Or. en

Alteração 993
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 7
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Texto da Comissão Alteração

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas pela indústria e pelas 
empresas, juntamente com a comunidade 
de investigação e têm uma forte incidência 
na concretização de um efeito de alavanca 
no investimento do setor privado.

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas pela indústria e pelas 
empresas, juntamente com a comunidade 
de investigação e as plataformas 
tecnológicas europeias e têm uma forte 
incidência na concretização de um efeito 
de alavanca no investimento do setor
privado.

Or. en

Alteração 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas pela indústria e pelas
empresas, juntamente com a comunidade 
de investigação e têm uma forte incidência 
na concretização de um efeito de alavanca 
no investimento do setor privado.

As atividades no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» basear-se-ão 
sobretudo nas agendas de investigação e 
inovação definidas pela indústria, empresas
e PME, juntamente com a comunidade de
investigação e têm uma forte incidência na 
concretização de um efeito de alavanca no 
investimento e inovação do setor privado.

Or. en

Alteração 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 8
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Texto da Comissão Alteração

A integração de tecnologias facilitadoras 
em soluções que visam enfrentar desafios 
societais será apoiada juntamente com os 
desafios relevantes. As aplicações de 
tecnologias facilitadoras não abrangidas 
pelos desafios societais, mas que sejam 
importantes para reforçar a 
competitividade da indústria europeia, 
serão apoiadas no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais».

A integração de tecnologias facilitadoras 
em soluções que visam enfrentar desafios 
societais será apoiada juntamente com os 
desafios relevantes. As aplicações de 
tecnologias facilitadoras não abrangidas 
pelos desafios societais, mas que sejam 
importantes para reforçar a 
competitividade da indústria europeia, 
serão apoiadas no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais». De forma a 
aplicar eficazmente as tecnologias 
facilitadoras essenciais e as tecnologias de 
informação e comunicação na prioridade 
dos desafios societais, deve ser 
estabelecido um mecanismo de 
coordenação.

Or. en

Alteração 996
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

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

A abordagem inclui tanto atividades 
lideradas pelas agendas como áreas mais 
abertas com vista a promover projetos 
inovadores e soluções de vanguarda. A 
tónica será colocada em atividades de I&D 
e de inovação nas fases pré-comercial e 
pré-competitiva. O financiamento deve 
visar enfrentar as barreiras tecnológicas 
comuns em vez de escolher os vencedores 
ou o financiamento de linhas de produção 
particulares. As atividades serão 
concebidas de modo a dinamizar a 
competitividade industrial, incentivando a 
indústria a melhorar, em particular, a 
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eficiência energética e dos seus recursos, 
para aumentar os seus investimentos em 
investigação e inovação. As atividades 
devem, em particular, apoiar as PME para 
que tenham mais acesso às atividades de
investigação e inovação.

Or. en

Alteração 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

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

A abordagem inclui tanto atividades 
lideradas pelas agendas como áreas mais 
abertas com vista a promover projetos 
inovadores e soluções de vanguarda. A 
tónica será colocada em atividades de I&D 
e demonstração e projetos-piloto em larga 
escala, bancos de ensaio e laboratórios 
vivos, prototipagem e validação de 
produtos em linhas-piloto. As atividades 
serão concebidas de modo a dinamizar a 
competitividade industrial, incentivando a 
indústria e, em particular, as PME, a 
investir mais em investigação e inovação.
O acompanhamento direto das atividades 
para projetos como ações-piloto, de 
demonstração e de conclusão deve ser 
apoiado através de instrumentos flexíveis, 
tais como os convites abertos à 
apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 10
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Texto da Comissão Alteração

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

A abordagem inclui tanto atividades 
lideradas pelas agendas como áreas mais 
abertas com vista a promover projetos 
inovadores e soluções de vanguarda. A 
tónica será colocada em atividades de I&D 
e demonstração e projetos-piloto em larga 
escala, bancos de ensaio e laboratórios 
vivos, prototipagem e validação de 
produtos em linhas-piloto. As atividades 
serão concebidas de modo a dinamizar a 
competitividade industrial, incentivando a 
indústria e, em particular, as PME, a 
investir mais em investigação e inovação.
O acompanhamento direto das atividades 
para projetos como ações-piloto, de 
demonstração e de conclusão deve ser 
apoiado através de instrumentos flexíveis, 
tais como os convites abertos à 
apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 999
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE492.761v01-00 156/173 AM\907534PT.doc

PT

inovação.

Or. en

Alteração 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

A abordagem inclui tanto atividades 
lideradas pelas agendas como áreas mais 
abertas com vista a promover projetos 

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

inovadores e soluções de vanguarda. A 
tónica será colocada em atividades de I&D 
e demonstração e projetos-piloto em larga 
escala, bancos de ensaio e laboratórios 
vivos, prototipagem e validação de 
produtos em linhas-piloto. As atividades 
serão concebidas de modo a dinamizar a 
competitividade industrial, incentivando a 
indústria e, em particular, as PME, a 
investir mais em investigação e inovação.

Será dada considerável atenção aos 
projetos de pequena e média escala.

Or. en

Alteração 1002
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1003
Herbert Reul
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, tecnologia 
quântica, biotecnologias, materiais 
avançados e sistemas de fabrico avançados. 
Estas tecnologias multidisciplinares com 
utilização intensiva de conhecimentos e de 
capital permeiam muitos setores diversos, 
constituindo a base de uma vantagem 
concorrencial significativa para a indústria 
europeia. Uma abordagem integrada que
promova a combinação, convergência e 
efeito de fertilização cruzada das KET em 
diferentes ciclos de inovação e cadeias de 
valor pode gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Or. en

Alteração 1004
Judith A. Merkies
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, ecoinovação, 
biotecnologias, materiais avançados e 
sistemas de fabrico avançados22. Estas 
tecnologias multidisciplinares com 
utilização intensiva de conhecimentos e de 
capital permeiam muitos setores diversos, 
constituindo a base de uma vantagem 
concorrencial significativa para a indústria 
europeia. Uma abordagem integrada que 
promova a combinação, convergência e 
efeito de fertilização cruzada das KET em 
diferentes ciclos de inovação e cadeias de 
valor pode gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Or. en

Alteração 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12
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Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
tecnologias da água, materiais avançados 
e sistemas de fabrico avançados. Estas 
tecnologias multidisciplinares com 
utilização intensiva de conhecimentos e de 
capital permeiam muitos setores diversos, 
constituindo a base de uma vantagem 
concorrencial significativa para a indústria 
europeia. Uma abordagem integrada que 
promova a combinação, convergência e 
efeito de fertilização cruzada das KET em 
diferentes ciclos de inovação e cadeias de 
valor pode gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Or. en

Alteração 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12
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Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados22. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, 
agricultura, etc.). As numerosas interações 
das KET e das tecnologias facilitadoras 
serão assim exploradas de uma forma 
flexível, como uma importante fonte de 
inovação. Tal complementará o apoio à 
investigação e inovação em tecnologias 
facilitadoras essenciais que pode ser 
prestado pelas autoridades nacionais ou 
regionais no âmbito dos Fundos da Política 
de Coesão no quadro das estratégias de 
especialização inteligente.

Or. en

Alteração 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12
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Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, 
agricultura, etc.). As numerosas interações 
das KET e das tecnologias facilitadoras 
serão assim exploradas de uma forma 
flexível, como uma importante fonte de 
inovação. Tal complementará o apoio à 
investigação e inovação em tecnologias 
facilitadoras essenciais que pode ser 
prestado pelas autoridades nacionais ou 
regionais no âmbito dos Fundos da Política 
de Coesão no quadro das estratégias de 
especialização inteligente.

Or. en

Alteração 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12
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Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, 
agricultura, etc.). As numerosas interações 
das KET e das tecnologias facilitadoras 
serão assim exploradas de uma forma 
flexível, como uma importante fonte de 
inovação. Tal complementará o apoio à 
investigação e inovação em tecnologias 
facilitadoras essenciais que pode ser 
prestado pelas autoridades nacionais ou 
regionais no âmbito dos Fundos da Política 
de Coesão no quadro das estratégias de 
especialização inteligente.

Or. en

Justificação

Há um grande potencial na aplicação de tecnologias facilitadoras e transversais à 
agricultura. 

Alteração 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
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Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, 
agricultura, etc.). As numerosas interações 
das KET e das tecnologias facilitadoras 
serão assim exploradas de uma forma 
flexível, como uma importante fonte de 
inovação. Tal complementará o apoio à 
investigação e inovação em tecnologias 
facilitadoras essenciais que pode ser 
prestado pelas autoridades nacionais ou 
regionais no âmbito dos Fundos da Política 
de Coesão no quadro das estratégias de 
especialização inteligente.

Or. en

Justificação

Há um enorme potencial na aplicação de tecnologias facilitadoras e transversais à 
agricultura, sobretudo através das indústrias de produção agrícola que desempenham um 
papel de destaque na promoção da competitividade da agricultura europeia.
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Alteração 1010
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos da investigação 
científica (em particular, a matemática) e 
tecnológica, constituindo a base de uma 
vantagem concorrencial significativa para a 
indústria europeia. Uma abordagem 
integrada que promova a combinação, 
convergência e efeito de fertilização 
cruzada das KET em diferentes ciclos de 
inovação e cadeias de valor pode gerar 
resultados de investigação, tanto teóricos 
como práticos, promissores e abrir a via 
para novas tecnologias industriais, 
produtos, serviços e aplicações inovadoras 
(por exemplo, espaço, transportes, 
ambiente, saúde, etc.). As numerosas 
interações das KET e das tecnologias 
facilitadoras serão assim exploradas de 
uma forma flexível, como uma importante 
fonte de inovação. Tal complementará o 
apoio à investigação e inovação em 
tecnologias facilitadoras essenciais que 
pode ser prestado pelas autoridades 
nacionais ou regionais no âmbito dos 
Fundos da Política de Coesão no quadro 
das estratégias de especialização 
inteligente.

Or. en
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Alteração 1011
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, robótica, nanotecnologias, ótica 
quântica, biotecnologias, materiais 
avançados e sistemas de fabrico avançados. 
Estas tecnologias multidisciplinares com 
utilização intensiva de conhecimentos e de 
capital permeiam muitos setores diversos, 
constituindo a base de uma vantagem 
concorrencial significativa para a indústria 
europeia. Uma abordagem integrada que 
promova a combinação, convergência e 
efeito de fertilização cruzada das KET em 
diferentes ciclos de inovação e cadeias de 
valor pode gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Or. de
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Alteração 1012
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 13

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas 
estejam plenamente envolvidos na 
definição de prioridades e na sua 
implementação. Em certos casos, serão 
também necessárias ações que sejam 
financiadas conjuntamente pelas 
tecnologias facilitadoras e industriais e 
pelos desafios societais relevantes. Tal 
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas que tenham 
por objetivo desenvolver tecnologias e 
aplicá-las com vista a responder a 
desafios societais.

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas 
estejam plenamente envolvidos na 
definição de prioridades e na sua 
implementação.

Or. en

Justificação

Esta névoa das linhas entre pilares e orçamento através do cofinanciamento das PPP a partir 
dos Desafios Societais e da Liderança Industrial não é aceitável. Basicamente, uma grande 
parte do dinheiro podia ser absorvida por essas PPP.

Alteração 1013
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 13
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Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas 
estejam plenamente envolvidos na 
definição de prioridades e na sua 
implementação. Em certos casos, serão 
também necessárias ações que sejam 
financiadas conjuntamente pelas 
tecnologias facilitadoras e industriais e 
pelos desafios societais relevantes. Tal 
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas que tenham por 
objetivo desenvolver tecnologias e aplicá-
las com vista a responder a desafios 
societais.

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas, 
incluindo a sociedade civil; estejam 
plenamente envolvidos na definição de 
prioridades e na sua implementação. Em 
certos casos, serão também necessárias 
ações que sejam financiadas conjuntamente 
pelas tecnologias facilitadoras e industriais 
e pelos desafios societais relevantes. Tal 
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas e de parcerias 
com organizações da sociedade civil que 
tenham por objetivo desenvolver 
tecnologias e inovações e aplicá-las com 
vista a responder a desafios societais.

Or. en

Alteração 1014
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 13

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 

No que diz respeito a todas as tecnologias 
facilitadoras e industriais, incluindo a KET, 
um grande objetivo será promover 
interações entre as tecnologias e com as 
aplicações no âmbito dos desafios 
societais. Este aspeto será tido plenamente 
em conta no desenvolvimento e 
implementação das agendas e prioridades. 
Implica que os intervenientes que 
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representam as diferentes perspetivas 
estejam plenamente envolvidos na 
definição de prioridades e na sua 
implementação. Em certos casos, serão 
também necessárias ações que sejam 
financiadas conjuntamente pelas 
tecnologias facilitadoras e industriais e 
pelos desafios societais relevantes. Tal 
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas que tenham por 
objetivo desenvolver tecnologias e aplicá-
las com vista a responder a desafios 
societais.

representam as diferentes perspetivas 
estejam plenamente envolvidos na 
definição de prioridades e na sua 
implementação. Em certos casos, serão 
também necessárias ações que sejam 
financiadas conjuntamente pelas 
tecnologias facilitadoras e industriais e 
pelos desafios societais relevantes. Tal 
incluirá o financiamento conjunto de 
parcerias público-privadas e de parcerias 
com organizações da sociedade civil que 
tenham por objetivo desenvolver 
tecnologias e métodos e aplicá-los com 
vista a responder a desafios societais.

Or. en

Alteração 1015
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante 
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 
atividades empreendidas no espaço, mas 
está atualmente fragmentada em programas 
nacionais geridos por um subgrupo de 
Estados-Membros da União. É necessária 
coordenação a nível da União e o 
investimento em investigação espacial (ver 
artigo 189.° do TFUE) a fim de manter a 
vantagem concorrencial, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o 
GALILEO e apoiar o futuro papel da 
União no espaço. Além disso, serviços e 

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante 
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 
atividades empreendidas no espaço, mas 
está atualmente fragmentada em programas 
nacionais geridos por um subgrupo de 
Estados-Membros da União. É necessária 
coordenação a nível da União e o 
investimento em investigação espacial (ver 
artigo 189.° do TFUE) a fim de manter a 
vantagem concorrencial e apoiar o futuro 
papel da União no espaço. Além disso, 
serviços e aplicações inovadores a jusante 
que utilizam informações de origem 
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aplicações inovadores a jusante que 
utilizam informações de origem espacial 
representam uma fonte importante de 
crescimento e de criação de emprego.

espacial podem representar uma fonte 
importante de crescimento e de criação de 
emprego.

Or. en

Justificação

O Programa-Quadro Horizonte de 2020 não deve financiar infraestruturas espaciais, apenas 
a investigação espacial, incluindo o desenvolvimento de aplicações de navegação por 
satélite.

Alteração 1016
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante 
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 
atividades empreendidas no espaço, mas 
está atualmente fragmentada em programas
nacionais geridos por um subgrupo de 
Estados-Membros da União. É necessária 
coordenação a nível da União e o 
investimento em investigação espacial (ver 
artigo 189.° do TFUE) a fim de manter a 
vantagem concorrencial, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o GALILEO 
e apoiar o futuro papel da União no espaço. 
Além disso, serviços e aplicações 
inovadores a jusante que utilizam 
informações de origem espacial 
representam uma fonte importante de 
crescimento e de criação de emprego.

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 
atividades empreendidas no espaço. É 
necessária coordenação a nível da União e 
o investimento em investigação espacial 
(ver artigo 189.º do TFUE) a fim de manter 
a vantagem concorrencial, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o GALILEO 
e apoiar o futuro papel da União no espaço. 
Tal deve ser alcançado em estreita 
cooperação com as agências espaciais 
nacionais e a Agência Espacial Europeia.
Além disso, serviços e aplicações 
inovadores a jusante que utilizam 
informações de origem espacial 
representam uma fonte importante de 
crescimento e de criação de emprego e o 
seu desenvolvimento representa uma 
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importante oportunidade para a União.

Or. en

Justificação

A cooperação com as agências espaciais dos Estados-Membros deve ser prevista onde for 
relevante.

Alteração 1017
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 15

Texto da Comissão Alteração

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante 
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 
atividades empreendidas no espaço, mas 
está atualmente fragmentada em programas 
nacionais geridos por um subgrupo de 
Estados-Membros da União. É necessária 
coordenação a nível da União e o 
investimento em investigação espacial (ver 
artigo 189.° do TFUE) a fim de manter a 
vantagem concorrencial, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o GALILEO 
e apoiar o futuro papel da União no 
espaço. Além disso, serviços e aplicações 
inovadores a jusante que utilizam 
informações de origem espacial 
representam uma fonte importante de 
crescimento e de criação de emprego.

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante 
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 
atividades empreendidas no espaço, mas 
está atualmente fragmentada em programas 
nacionais geridos por um subgrupo de 
Estados-Membros da União. É necessária 
coordenação a nível da União e o 
investimento em investigação espacial (ver 
artigo 189.° do TFUE) a fim de manter a 
vantagem concorrencial, por exemplo, nos 
setores comerciais mais competitivos 
como as telecomunicações, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o GALILEO 
e apoiar o futuro papel da União em todos 
os setores do espaço que permitam 
superar os desafios societais da UE e/ou 
geram um grande número de empregos 
altamente qualificados no seio da Europa. 
Além disso, serviços e aplicações 
inovadores a jusante que utilizam 
informações de origem espacial 
representam igualmente uma fonte 
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importante de crescimento e de criação de 
emprego.

Or. fr

Alteração 1018
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

A Europa pode atingir uma massa crítica 
através de parcerias, agregados, redes, 
normalização e promoção da cooperação 
entre diferentes disciplinas e setores 
científicos e tecnológicos e setores com 
necessidades de investigação e 
desenvolvimento semelhantes, gerando 
descobertas, novas tecnologias e soluções 
inovadoras.

A Europa pode atingir uma massa crítica 
através de parcerias, agregados, redes, 
normalização e promoção da cooperação 
entre diferentes disciplinas e setores 
científicos e tecnológicos e setores com 
necessidades de investigação e 
desenvolvimento semelhantes, gerando 
descobertas, novas tecnologias e soluções 
inovadoras. Os projetos colaborativos 
representam aqui uma parte essencial da 
promoção.

Or. de

Alteração 1019
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 18

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento e implementação de 
agendas de investigação e inovação através 
de parcerias público-privadas, o 
estabelecimento de ligações efetivas entre 
as empresas e o mundo académico, o efeito 
de alavanca em investimentos adicionais, o 
acesso a financiamento de risco, a 
normalização e o apoio a contratos 
públicos pré-comerciais e a aquisição de

O desenvolvimento e implementação de 
agendas de investigação e inovação através 
de plataformas tecnológicas europeias e 
de parcerias público-privadas, o 
estabelecimento de ligações efetivas entre 
as empresas e o mundo académico, o efeito 
de alavanca em investimentos adicionais, o 
acesso a financiamento de risco, a 
normalização e o apoio a contratos 
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produtos e serviços inovadores são todos 
eles aspetos essenciais para a 
competitividade.

públicos pré-comerciais e a aquisição de 
produtos e serviços inovadores são todos 
eles aspetos essenciais para a 
competitividade.

Or. en

Alteração 1020
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 20

Texto da Comissão Alteração

A colaboração a nível da União pode
também apoiar oportunidades comerciais 
através do desenvolvimento de normas 
europeias ou internacionais para novos 
produtos, serviços e tecnologias 
emergentes. Serão promovidas atividades 
de apoio em matéria de normalização, 
interoperabilidade, segurança intrínseca e 
atividades pré-regulamentares.

A colaboração a nível da União deve
também apoiar oportunidades comerciais 
através do desenvolvimento de normas 
europeias ou internacionais para novos 
produtos, serviços e tecnologias 
emergentes. Esta reflexão resulta da 
consulta dos diversos intervenientes do 
setor em causa, pertencentes quer ao 
domínio científico quer ao domínio 
industrial, por forma a criar uma 
dinâmica positiva a respeito do 
desenvolvimento das normas referidas.
Serão promovidas atividades de apoio em 
matéria de normalização, 
interoperabilidade, segurança intrínseca e 
atividades pré-regulamentares.

Or. fr


