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Alteração 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Em consonância com a Agenda Digital 
para a Europa, o objetivo específico da 
investigação e inovação (I&I) no domínio 
das ICT é permitir à Europa desenvolver e 
explorar as oportunidades oferecidas pelos 
progressos das ICT em benefício dos seus 
cidadãos, empresas e comunidades 
científicas.

Em consonância com a Agenda Digital 
para a Europa, o objetivo específico da 
investigação e inovação (I&I) no domínio 
das ICT é permitir à Europa desenvolver e 
explorar as oportunidades oferecidas pelos 
progressos das ICT em benefício dos seus 
cidadãos, empresas e comunidades 
científicas. "ICT" abrange todos os 
domínios das ICT, incluindo, entre 
outros, redes fixas, sem fios, redes de 
fibra ótica e redes de satélites, meios 
eletrónicos em rede, sistemas informáticos 
inteligentes e software incorporado, bem 
como as áreas mais vastas da fotónica, 
eletrónica orgânica, robótica e 
nanoeletrónica.

Or. en

Alteração 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

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


Texto da Comissão Alteração

As ICT estão subjacentes à inovação e 
competitividade em toda uma ampla gama 
de mercados e setores públicos e privados e 
permitem progressos científicos em todas 
as disciplinas. Na próxima década, o 
impacto transformador das tecnologias 
digitais e de componentes, infraestruturas e 
serviços ICT será cada vez mais visível em 

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

todas as áreas da vida. Serão geradas vastas 
quantidades de informações e de dados por 
sensores, máquinas e produtos com apoio 
informático, banalizando a ação à 
distância, permitindo a implantação global 
de processos empresariais e de locais de 
produção sustentáveis e produzindo uma 
vasta gama de serviços e aplicações.
Muitos serviços públicos e comerciais de 
importância fundamental e todos os 
principais processos de produção de 
conhecimentos nos domínios da ciência, 
aprendizagem, empresas e setor público 
serão fornecidos via ICT. Estas tecnologias 
fornecerão a infraestrutura crítica para os 
processos empresariais e de produção, 
comunicação e transações. As ICT serão 
também indispensáveis para enfrentar os 
principais desafios societais, bem como os 
processos societais como a formação de 
comunidades, o comportamento dos 
consumidores e a governação pública, por 
exemplo através dos meios de 
comunicação social e de plataformas e 
instrumentos de consciência coletiva.

Or. en

Alteração 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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


Texto da Comissão Alteração

As ICT estão subjacentes à inovação e 
competitividade em toda uma ampla gama 
de mercados e setores públicos e privados e 
permitem progressos científicos em todas 
as disciplinas. Na próxima década, o 
impacto transformador das tecnologias 
digitais e de componentes, infraestruturas e
serviços ICT será cada vez mais visível em 

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

todas as áreas da vida. Todos os cidadãos 
no mundo terão ao seu dispor recursos 
ilimitados de computação, comunicação e 
armazenamento de dados. Serão geradas 
vastas quantidades de informações e de 
dados por sensores, máquinas e produtos 
com apoio informático, banalizando a ação 
à distância, permitindo a implantação 
global de processos empresariais e de 
locais de produção sustentáveis e 
produzindo uma vasta gama de serviços e 
aplicações. Muitos serviços públicos e 
comerciais de importância fundamental e 
todos os principais processos de produção 
de conhecimentos nos domínios da ciência, 
aprendizagem, empresas e setor público 
serão fornecidos via ICT. Estas tecnologias 
fornecerão a infraestrutura crítica para os 
processos empresariais e de produção, 
comunicação e transações. As ICT serão 
também indispensáveis para enfrentar os 
principais desafios societais, bem como os 
processos societais como a formação de 
comunidades, o comportamento dos 
consumidores e a governação pública, por 
exemplo através dos meios de 
comunicação social, bem como da 
penetração crescente das tecnologias 
móveis através dos telefones inteligentes.

Or. en

Alteração 1024
Britta Thomsen

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


Texto da Comissão Alteração

As ICT estão subjacentes à inovação e 
competitividade em toda uma ampla gama 
de mercados e setores públicos e privados e 
permitem progressos científicos em todas 
as disciplinas. Na próxima década, o 
impacto transformador das tecnologias 

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

digitais e de componentes, infraestruturas e 
serviços ICT será cada vez mais visível em 
todas as áreas da vida. Todos os cidadãos 
no mundo terão ao seu dispor recursos 
ilimitados de computação, comunicação e 
armazenamento de dados. Serão geradas 
vastas quantidades de informações e de 
dados por sensores, máquinas e produtos 
com apoio informático, banalizando a ação 
à distância, permitindo a implantação 
global de processos empresariais e de 
locais de produção sustentáveis e 
produzindo uma vasta gama de serviços e 
aplicações. Muitos serviços públicos e 
comerciais de importância fundamental e 
todos os principais processos de produção 
de conhecimentos nos domínios da ciência, 
aprendizagem, empresas e setor público 
serão fornecidos via ICT. Estas tecnologias 
fornecerão a infraestrutura crítica para os 
processos empresariais e de produção, 
comunicação e transações. As ICT serão 
também indispensáveis para enfrentar os 
principais desafios societais, bem como os 
processos societais como a formação de 
comunidades, o comportamento dos 
consumidores e a governação pública, por 
exemplo através dos meios de 
comunicação social. É essencial apoiar e 
integrar a investigação sobre uma 
perspetiva centrada no utilizador em 
matéria de normas, tecnologias e sistemas 
com vista a desenvolver soluções 
competitivas.

Or. en

Justificação

Um objetivo central do Horizonte 2020 é reforçar a investigação no domínio das ICT. Para 
dar um exemplo, a investigação no domínio das ICT mereceu um lugar de destaque no 
programa "Industrial Leadership". Infelizmente, a investigação humanística no domínio das 
ICT, ou seja, a investigação sobre a forma como as pessoas sentem e são afetadas pelas ICT, 
não é sequer mencionada. Circunstância lamentável, uma vez que a investigação humanística 
no domínio das ICT é necessária para criar tecnologias melhores e mais competitivas. Além 
disso, o ambiente de investigação humanística no domínio das ICT é forte e vibrante na 
Europa.
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Alteração 1025
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 1026
Ioannis A. Tsoukalas

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


Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.2 – parágrafo 3


Texto da Comissão Alteração

As avaliações sucessivas das atividades no 
domínio das ICT no Programa-Quadro da 
UE de Investigação e Inovação têm 
demonstrado que o investimento orientado 
para a investigação e inovação neste 
domínio realizado a nível da União tem 
sido fundamental para gerar liderança 
industrial em áreas como as comunicações 
móveis e sistemas de ICT críticos para a 
segurança, bem como para enfrentar 
desafios como a eficiência energética ou a 
evolução demográfica. Os investimentos da 
União em infraestruturas de investigação 
no domínio das ICT têm posto à disposição 
dos melhores investigadores europeus as 
melhores redes de investigação e os 
melhores recursos computacionais.

As avaliações sucessivas das atividades no 
domínio das ICT no Programa-Quadro da 
UE de Investigação e Inovação têm 
demonstrado que o investimento orientado 
para a investigação e inovação neste 
domínio realizado a nível da União tem 
sido fundamental para gerar liderança 
industrial em áreas como as comunicações 
móveis e sistemas de ICT críticos para a 
segurança, bem como para enfrentar 
desafios como a eficiência energética ou a 
evolução demográfica e a melhoria dos 
sistemas de saúde. Os investimentos da 
União em infraestruturas de investigação 
no domínio das ICT têm posto à disposição 
dos melhores investigadores europeus as 
melhores redes de investigação e os 
melhores recursos computacionais.

Or. en

Alteração 1028
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea a)


Texto da Comissão Alteração

(a) Uma nova geração de componentes e 
sistemas: engenharia de componentes e 
sistemas avançados, incorporados e 
inteligentes;

(a) Uma nova geração de componentes e 
sistemas: engenharia de componentes e 
sistemas avançados, seguros, incorporados 
e inteligentes;
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Or. en

Alteração 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) Computação de próxima geração:
tecnologias e sistemas de computação 
avançados;

(b) Computação de próxima geração:
tecnologias e sistemas de computação 
avançados, incluindo supercomputação e 
redes de computação;

Or. en

Alteração 1030
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea b)


Texto da Comissão Alteração

(b) Computação de próxima geração:
tecnologias e sistemas de computação 
avançados;

(b) Computação de próxima geração:
tecnologias e sistemas de computação 
avançados e seguros;

Or. en

Alteração 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea c)


Texto da Comissão Alteração

(c) Internet do Futuro: infraestruturas, 
tecnologias e serviços;

(c) Internet do Futuro: software, hardware,
infraestruturas, tecnologias e serviços, 
incluindo um maior apoio à investigação 
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e ao desenvolvimento de sistemas abertos 
e de sistemas de distribuição.

Or. en

Alteração 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea c)


Texto da Comissão Alteração

(c) Internet do Futuro: infraestruturas, 
tecnologias e serviços;

(c) Internet do Futuro: infraestruturas, 
tecnologias e serviços num ambiente 
seguro;

Or. en

Alteração 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea c)


Texto da Comissão Alteração

(c) Internet do Futuro: infraestruturas, 
tecnologias e serviços;

(c) Internet do Futuro: infraestruturas, 
tecnologias e serviços, incluindo a 
computação em nuvem e a "Internet das 
coisas";

Or. en

Alteração 1034
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 (c-A) Computação em nuvem: serviços 
moduláveis e seguros com vista a reforçar 
a eficiência e a flexibilidade e a reduzir os 
custos;

Or. en

Alteração 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea d)


Texto da Comissão Alteração

(d) Tecnologias do conteúdo e gestão da 
informação: ICT ao serviço dos conteúdos 
digitais e da criatividade

(d) Tecnologias do conteúdo e gestão da 
informação: ICT ao serviço dos conteúdos 
digitais, das indústrias culturais e 
criativas, incluindo a preservação e a 
promoção do património cultural, a 
expressão artística e o turismo;

Or. en

Alteração 1036
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea d)


Texto da Comissão Alteração

(d) Tecnologias do conteúdo e gestão da 
informação: ICT ao serviço dos conteúdos 
digitais e da criatividade

(d) Acesso a tecnologias do conteúdo e 
gestão da informação: ICT ao serviço dos 
conteúdos digitais, das indústrias 
culturais, incluindo o património cultural
e o turismo, e da criatividade;

Or. en
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Justificação

O acesso à informação e aos conteúdos constitui um dos principais desafios que se colocam 
aos cidadãos e à democracia na Europa, bem como um domínio com um forte potencial para 
a criação de emprego e o crescimento.

Alteração 1037
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea e)


Texto da Comissão Alteração

(e) Interfaces avançadas e robôs: robótica e 
espaços inteligentes;

(e) Interfaces avançadas e robôs: robótica e 
espaços inteligentes. Ao desenvolver os 
futuros robôs e interfaces, é essencial 
integrar os conhecimentos das 
expectativas, temores e sonhos das 
pessoas em relação a estas novas 
tecnologias;

Or. en

Justificação

Além disso, é importante destacar a contribuição das ciências humanas para a investigação 
relativa às tecnologias de interface humana. Mais concretamente, ao desenvolver robôs e 
interface humana, é fundamental conhecer as expectativas e preocupações das pessoas. Tais 
conhecimentos ajudarão a Europa a desenvolver tecnologias melhores e mais competitivas.

Alteração 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea e)


Texto da Comissão Alteração

(e) Interfaces avançadas e robôs: robótica e
espaços inteligentes;

(e) Interfaces avançadas e robôs: robótica e
ambiente inteligente;

Or. en
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Alteração 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea e-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (e-A) Robôs e tecnologia avançados 
aplicados à saúde e à deficiência;

Or. en

Justificação

A tecnologia avançada, como os robôs, é um fator essencial na área da saúde.

Alteração 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea f)


Texto da Comissão Alteração

(f) Microeletrónica, nanoeletrónica e 
fotónica: Tecnologias facilitadoras 
essenciais relacionadas com a 
microeletrónica, a nanoeletrónica e a
fotónica.

(f) Microeletrónica, nanoeletrónica, 
fotónica e computação quântica:
Tecnologias facilitadoras essenciais 
relacionadas com a microeletrónica, a 
nanoeletrónica, a fotónica e a computação 
quântica.

Or. en

Alteração 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

 (f-A) Desafios regulamentares e 
económicos para o futuro: novas 
exigências e necessidades a nível do 
quadro regulamentar e económico, em 
consequência do impacto societal das 
novas tecnologias e aplicações;

Or. en

Alteração 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Estas seis linhas de atividade também 
incluem infraestruturas de investigação 
específicas das ICT, como laboratórios 
vivos para a experimentação em larga 
escala e infraestruturas para tecnologias 
facilitadoras essenciais subjacentes e sua 
integração em produtos avançados e 
sistemas inteligentes inovadores, incluindo 
equipamentos, ferramentas, serviços de 
apoio, câmaras esterilizadas e acesso a 
fundições para prototipagem.

Estas seis linhas de atividade também 
incluem infraestruturas de investigação 
específicas das ICT, como laboratórios 
vivos para a experimentação em larga 
escala e infraestruturas para tecnologias 
facilitadoras essenciais subjacentes e sua 
integração em produtos avançados e 
sistemas inteligentes inovadores, incluindo 
equipamentos, ferramentas, serviços de 
apoio, câmaras esterilizadas e acesso a 
fundições para prototipagem. A fim de 
utilizar plenamente o potencial das ICT, a 
diversidade das áreas e ciclos de 
investigação característicos da 
investigação no domínio das ICT é 
garantida através das normas relativas à 
participação, prevendo grandes e 
dispendiosos projetos de investigação a 
longo prazo, bem como atividades rápidas 
para aproveitar oportunidades 
identificadas pelo mercado.

Or. en
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Alteração 1043
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Estas seis linhas de atividade também 
incluem infraestruturas de investigação 
específicas das ICT, como laboratórios 
vivos para a experimentação em larga 
escala e infraestruturas para tecnologias 
facilitadoras essenciais subjacentes e sua 
integração em produtos avançados e 
sistemas inteligentes inovadores, incluindo 
equipamentos, ferramentas, serviços de 
apoio, câmaras esterilizadas e acesso a 
fundições para prototipagem.

Estas seis linhas de atividade também 
incluem infraestruturas de investigação 
específicas das ICT, como laboratórios 
vivos para a experimentação em larga 
escala e infraestruturas para tecnologias 
facilitadoras essenciais subjacentes e sua 
integração em produtos avançados e 
sistemas inteligentes inovadores, incluindo 
equipamentos, ferramentas, serviços de 
apoio, câmaras esterilizadas e acesso a 
fundições para prototipagem. A União 
Europeia deve procurar a excelência e 
centrar-se em domínios orientados para o 
futuro e de tecnologias estrategicamente 
importantes, de acordo com as conclusões 
do relatório final do Grupo de Peritos de 
Alto Nível sobre Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais, de junho de 
2011.

Or. fr

Alteração 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Espera-se que estas seis principais linhas 
de atividade abranjam toda a gama de 
necessidades. Incluiriam liderança 
industrial em soluções, produtos e serviços 
genéricos à base de ICT, com vista a 
enfrentar os grandes desafios societais, 
bem como agendas de investigação e 
inovação no domínio das ICT orientadas 

Espera-se que estas seis principais linhas 
de atividade abranjam toda a gama de 
necessidades. Incluiriam liderança 
industrial em soluções, produtos e serviços 
genéricos à base de ICT, com vista a 
enfrentar os grandes desafios societais, 
bem como agendas de investigação e 
inovação no domínio das ICT orientadas 
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para aplicações, que serão apoiadas em 
conjunto com o desafio societal relevante.

para aplicações, que serão apoiadas em 
conjunto com o desafio societal relevante.
Será dada especial atenção a assegurar 
que sejam selecionadas soluções ICT de 
ponta para os projetos financiados a título 
da prioridade Desafios Societais.

Or. en

Alteração 1045
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Estas seis linhas de atividade também 
incluem infraestruturas de investigação 
específicas das ICT, como laboratórios 
vivos para a experimentação em larga 
escala e infraestruturas para tecnologias 
facilitadoras essenciais subjacentes e sua 
integração em produtos avançados e 
sistemas inteligentes inovadores, incluindo 
equipamentos, ferramentas, serviços de 
apoio, câmaras esterilizadas e acesso a 
fundições para prototipagem.

Estas seis linhas de atividade também 
incluem infraestruturas de investigação 
específicas das ICT, como laboratórios 
vivos para a experimentação em larga 
escala e infraestruturas para tecnologias 
facilitadoras essenciais subjacentes e sua 
integração em produtos avançados e 
sistemas inteligentes inovadores, incluindo 
equipamentos, ferramentas, serviços de 
apoio, câmaras esterilizadas e acesso a 
fundições para prototipagem. O 
financiamento da União beneficiará 
facilidades e infraestruturas abertas a 
múltiplos atores, incluindo em especial as 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Estas seis linhas de atividade também 
incluem infraestruturas de investigação 
específicas das ICT, como laboratórios 
vivos para a experimentação em larga 
escala e infraestruturas para tecnologias 
facilitadoras essenciais subjacentes e sua 
integração em produtos avançados e 
sistemas inteligentes inovadores, incluindo 
equipamentos, ferramentas, serviços de 
apoio, câmaras esterilizadas e acesso a 
fundições para prototipagem.

Estas seis linhas de atividade também 
incluem infraestruturas de investigação 
específicas das ICT, como laboratórios 
vivos e as infraestruturas urbanas 
previstas no âmbito da "cidade 
inteligente", para a experimentação em 
larga escala e infraestruturas para 
tecnologias facilitadoras essenciais 
subjacentes e sua integração em produtos 
avançados e sistemas inteligentes 
inovadores, incluindo equipamentos, 
ferramentas, serviços de apoio, câmaras 
esterilizadas e acesso a fundições para 
prototipagem.

Or. en

Alteração 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Espera-se que estas seis principais linhas 
de atividade abranjam toda a gama de 
necessidades. Incluiriam liderança 
industrial em soluções, produtos e serviços 
genéricos à base de ICT, com vista a 
enfrentar os grandes desafios societais, 
bem como agendas de investigação e 
inovação no domínio das ICT orientadas 
para aplicações, que serão apoiadas em 
conjunto com o desafio societal relevante.

Espera-se que estas sete principais linhas 
de atividade abranjam toda a gama de 
necessidades. Incluiriam liderança 
industrial em soluções, produtos e serviços 
genéricos à base de ICT, com vista a 
enfrentar os grandes desafios societais, 
bem como agendas de investigação e 
inovação no domínio das ICT orientadas 
para aplicações, que serão apoiadas em 
conjunto com o desafio societal relevante.

Or. en

Alteração 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 2-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Os direitos e liberdades fundamentais das 
pessoas singulares e, nomeadamente, o 
seu direito à privacidade são essenciais na 
UE. O Horizonte 2020 apoiará a 
investigação e o desenvolvimento de 
sistemas que possam entregar aos 
cidadãos europeus o controlo total das 
suas comunicações.

Or. en

Alteração 1049
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é garantir a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento em nanotecnologias e a sua 
aceitação em produtos e serviços de 
elevado valor acrescentado e competitivos 
numa vasta gama de aplicações e setores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é garantir a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento em nanotecnologias seguras
e responsáveis e a sua aceitação em 
produtos e serviços de elevado valor 
acrescentado e competitivos numa vasta 
gama de aplicações e setores.

Or. en

Alteração 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é garantir a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento em nanotecnologias e a sua 
aceitação em produtos e serviços de 
elevado valor acrescentado e competitivos 
numa vasta gama de aplicações e setores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em nanotecnologias é preparar a 
liderança da União neste mercado global 
em elevado crescimento, incentivando o 
investimento e as patentes em 
nanotecnologias e a sua aceitação em 
produtos e serviços de elevado valor 
acrescentado e competitivos numa vasta 
gama de aplicações e setores.

Or. en

Justificação

A realidade é diferente: a Europa continua a registar um atraso em relação aos seus 
principais concorrentes – os EUA, o Japão e a Coreia do Sul –, que representam mais de 
metade dos investimentos e dois terços das patentes registadas a nível mundial.

Alteração 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Até 2020, as nanotecnologias estarão 
generalizadas, ou seja integradas sem 
descontinuidades na maioria das 
tecnologias e aplicações, orientadas para 
beneficiar os consumidores, a qualidade de 
vida, o desenvolvimento sustentável e o 
forte potencial industrial para atingir 
soluções de que não se dispunha 
anteriormente para a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos.

Até 2015, a Comissão irá rever a 
totalidade da legislação relevante para 
garantir a segurança de todas as 
aplicações de nanomateriais em produtos 
com potencial impacto na saúde, no 
ambiente ou na segurança durante a sua 
vida útil. Até 2020, as nanotecnologias 
estarão generalizadas, ou seja integradas 
sem descontinuidades na maioria das 
tecnologias e aplicações, orientadas para 
beneficiar os consumidores, a qualidade de 
vida, o desenvolvimento sustentável e o 
forte potencial industrial para atingir 
soluções de que não se dispunha 
anteriormente para a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos.
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Or. en

Justificação

Na sua resolução adotada em abril de 2009, o Parlamento considerou particularmente 
importante abordar os nanomateriais de forma explícita, pelo menos no âmbito da legislação 
em matéria de substâncias químicas, alimentos, resíduos, qualidade do ar e da água e 
proteção dos trabalhadores.

Alteração 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Até 2020, as nanotecnologias estarão 
generalizadas, ou seja integradas sem 
descontinuidades na maioria das 
tecnologias e aplicações, orientadas para 
beneficiar os consumidores, a qualidade de 
vida, o desenvolvimento sustentável e o 
forte potencial industrial para atingir 
soluções de que não se dispunha 
anteriormente para a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos.

Até 2020, as nanotecnologias estarão 
generalizadas, ou seja integradas sem 
descontinuidades na maioria das 
tecnologias e aplicações, orientadas para 
beneficiar os consumidores, a qualidade de 
vida, o desenvolvimento sustentável e o 
forte potencial industrial para atingir 
soluções de que não se dispunha 
anteriormente para a produtividade e a 
eficiência na utilização dos recursos. O 
termo nanotecnologia descreve uma era 
tecnológica emergente.

Or. en

Alteração 1053
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.1 – parágrafo 3



Texto da Comissão Alteração

A Europa deve também definir o parâmetro 
de referência global em matéria de 
implantação e governação segura e 
responsável das nanotecnologias, 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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assegurando elevados benefícios tanto a 
nível societal como industrial.

Or. en

Alteração 1054
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As nanotecnologias representam um 
espetro de tecnologias em evolução com 
potencial comprovado, com um impacto 
revolucionário em domínios como, por 
exemplo, materiais, ICT, ciências da vida, 
cuidados de saúde e bens de consumo, uma 
vez que a investigação seja transposta para 
produtos e processos de produção
revolucionários.

As nanotecnologias representam um 
espetro de tecnologias em evolução com 
potencial comprovado, com um impacto
potencialmente revolucionário em 
domínios como, por exemplo, materiais, 
ICT, ciências da vida, cuidados de saúde e 
bens de consumo, uma vez que a 
investigação seja transposta para produtos 
e processos de produção sustentáveis e 
competitivos.

Or. en

Alteração 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As nanotecnologias representam um 
espetro de tecnologias em evolução com 
potencial comprovado, com um impacto 
revolucionário em domínios como, por 
exemplo, materiais, ICT, ciências da vida, 
cuidados de saúde e bens de consumo, uma 
vez que a investigação seja transposta para 
produtos e processos de produção 
revolucionários.

As nanotecnologias representam um 
espetro de tecnologias em evolução com 
potencial comprovado, com um impacto 
revolucionário em domínios como, por 
exemplo, materiais, ICT, fabrico, ciências 
da vida, cuidados de saúde e bens de 
consumo, uma vez que a investigação seja 
transposta para produtos e processos de 
produção revolucionários.
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Or. en

Alteração 1056
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

As nanotecnologias têm um papel crucial a 
desempenhar na resposta aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O sucesso na implantação dessas 
tecnologias facilitadoras essenciais
contribuirá para a competitividade da 
indústria da União, permitindo novos e 
melhores produtos ou processos mais 
eficazes e proporcionará respostas para 
desafios futuros.

As nanotecnologias têm um papel crucial a 
desempenhar na resposta aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. O sucesso na implantação dessas 
tecnologias facilitadoras essenciais poderá 
contribuir para a competitividade da 
indústria da União, permitindo novos e 
melhores produtos ou processos mais 
eficazes e proporcionará respostas para 
desafios futuros.

Or. en

Alteração 1057
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

Presentemente, a Europa precisa de 
assegurar e consolidar a sua posição no 
mercado global mediante a promoção da 
cooperação em larga escala no interior de 
muitas cadeias de valor diferentes e entre 
elas, bem como entre diferentes setores 
industriais com vista a permitir o processo 
de transposição para mais larga escala 
destas tecnologias em produtos comerciais 
viáveis. As questões de avaliação e gestão 

Presentemente, a Europa precisa de 
assegurar e consolidar a sua posição no 
mercado global mediante a promoção da 
cooperação em larga escala no interior de 
muitas cadeias de valor diferentes e entre 
elas, bem como entre diferentes setores 
industriais com vista a permitir o processo 
de transposição para mais larga escala 
destas tecnologias em produtos comerciais
seguros, sustentáveis e viáveis. As 
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dos riscos, bem como de governação 
responsável estão a surgir como fatores 
determinantes do futuro impacto das 
nanotecnologias na sociedade e na 
economia.

questões de avaliação e gestão dos riscos, 
bem como de governação responsável, são
fatores determinantes do futuro impacto 
das nanotecnologias na sociedade e na 
economia e, como tal, as atividades dessas 
áreas serão apoiadas no programa 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1058
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

Presentemente, a Europa precisa de 
assegurar e consolidar a sua posição no 
mercado global mediante a promoção da 
cooperação em larga escala no interior de 
muitas cadeias de valor diferentes e entre 
elas, bem como entre diferentes setores 
industriais com vista a permitir o processo 
de transposição para mais larga escala 
destas tecnologias em produtos comerciais 
viáveis. As questões de avaliação e gestão 
dos riscos, bem como de governação 
responsável estão a surgir como fatores 
determinantes do futuro impacto das 
nanotecnologias na sociedade e na 
economia.

Presentemente, a Europa precisa de 
assegurar e consolidar a sua posição no 
mercado global mediante a promoção da 
cooperação em larga escala no interior de 
muitas cadeias de valor diferentes e entre 
elas, bem como entre diferentes setores
industriais com vista a permitir o processo 
de transposição para mais larga escala 
destas tecnologias em produtos comerciais 
viáveis. As questões de avaliação e gestão 
dos riscos, bem como de governação 
responsável, estão a surgir como fatores 
determinantes do futuro impacto das 
nanotecnologias na sociedade e na 
economia, incluindo os aspetos de 
segurança.

Or. en

Alteração 1059
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.2 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, a tónica das atividades 
será colocada na aplicação generalizada e 
responsável das nanotecnologias na 
economia, a fim de gerar benefícios com 
elevado impacto societal e industrial. A fim 
de aproveitar as potenciais oportunidades, 
incluindo a criação de novas empresas e de 
novos postos de trabalho, a investigação 
deve proporcionar as ferramentas 
necessárias para permitir uma 
implementação correta da normalização e 
da regulamentação.

Por conseguinte, a tónica das atividades 
será colocada na aplicação responsável e 
sustentável das nanotecnologias na 
economia, a fim de gerar benefícios com 
elevado impacto ambiental, societal e 
industrial. A fim de aproveitar as 
potenciais oportunidades, incluindo a 
criação de novas empresas e de novos 
postos de trabalho, a investigação deve 
proporcionar as ferramentas necessárias 
para permitir uma implementação correta 
da normalização e da regulamentação.

Or. en

Alteração 1060
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea a) – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores.

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores, nomeadamente na 
eletrónica, na medicina, nos novos 
materiais e energias.

Or. fr

Justificação

O recurso a processos à escala nanométrica para melhorar ou fortalecer as propriedades dos 
produtos justifica-se mais em determinados setores da indústria e, efetivamente, na medicina 
(na perspetiva de ser possível injetar uma substância farmacêutica numa célula cancerosa), 
do que noutros setores. A utilização desta tecnologia revolucionária, por exemplo, no setor 
agroalimentar, deverá ser questionada na ausência de provas de que as nanopartículas (que 
podem penetrar nas células, acumulando-se nas mesmas) não constituem qualquer perigo 
para a saúde ou para o ambiente.
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Alteração 1061
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores.

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores, tendo em conta o 
princípio da precaução.

Or. en

Alteração 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea a) – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores.

Visa produtos fundamentalmente novos 
que permitam soluções sustentáveis numa 
vasta gama de setores, como as ICT, as 
ciências da vida, os cuidados de saúde e 
os bens de consumo.

Or. en

Alteração 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea b) – parte 
introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança, nomeadamente quando são 
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utilizadas no fabrico de produtos 
destinados a entrar diretamente em 
contacto com o corpo humano

Or. fr

Alteração 1064
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea b) – parte 
introdutória


Texto da Comissão Alteração

(b) Garantir o desenvolvimento e aplicação 
das nanotecnologias em condições de 
segurança

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 1065
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Permitir avanços nos conhecimentos 
científicos sobre o potencial impacto das 
nanotecnologias e dos nanossistemas na 
saúde ou no ambiente e disponibilizar 
ferramentas para a avaliação e gestão dos 
riscos ao longo de todo o ciclo de vida.

Permitir avanços nos conhecimentos 
científicos sobre o potencial impacto das 
nanotecnologias e dos nanossistemas na 
saúde ou no ambiente e disponibilizar 
ferramentas sem recurso a animais, mais 
adaptadas aos fins em vista, para a 
avaliação e gestão dos riscos ao longo de 
todo o ciclo de vida.

Or. en

Justificação

Os nanomateriais estão a ser cada vez mais desenvolvidos e utilizados em diversos produtos.
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Contudo, muitos dos métodos de teste da toxicidade existentes não são adequados para 
avaliar os nanomateriais, levando assim à necessidade urgente de uma abordagem de teste 
de nanomateriais nova, que não recorra a animais e que seja relevante para os humanos.

Alteração 1066
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Incidir na governação no domínio das 
nanotecnologias para benefícios societais.

Incidir na governação no domínio das 
nanotecnologias para benefícios societais, 
tendo em conta o princípio da precaução, 
e avaliar a aceitabilidade social e a 
relevância de aplicações específicas.

Or. en

Alteração 1067
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Incidir na governação no domínio das 
nanotecnologias para benefícios societais.

Incidir na governação no domínio das 
nanotecnologias para benefícios societais e 
a aceitabilidade social de aplicações 
nanotecnológicas específicas.

Or. en

Alteração 1068
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea d) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Incidir em novas operações, integração 
inteligente de processos novos e existentes, 
bem como transposição para mais larga 
escala a fim de permitir a produção em 
massa de produtos e instalações 
polivalentes que garantam uma 
transposição eficiente dos conhecimentos 
na inovação industrial.

Incidir em novas operações, integração 
inteligente de processos novos e existentes.

Or. en

Alteração 1069
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea d) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Incidir em novas operações, integração 
inteligente de processos novos e existentes, 
bem como transposição para mais larga 
escala a fim de permitir a produção em 
massa de produtos e instalações 
polivalentes que garantam uma 
transposição eficiente dos conhecimentos 
na inovação industrial.

Incidir em novas operações, integração 
inteligente de processos novos e existentes,
produção biotecnológica de  
bionanomateriais, bem como transposição 
para mais larga escala a fim de permitir a 
produção em massa de produtos e 
instalações polivalentes que garantam uma 
transposição eficiente dos conhecimentos 
na inovação industrial.

Or. en

Alteração 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – subponto 1.2.3 – alínea e) – parte 
introdutória


Texto da Comissão Alteração

(e) Desenvolver técnicas, métodos de (e) Desenvolver técnicas, caracterização,
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medição e equipamentos que permitam 
uma extensão das capacidades

métodos de medição e equipamentos que 
permitam uma extensão das capacidades

Or. en

Alteração 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio dos materiais 
avançados é desenvolver materiais com 
novas funcionalidades e um melhor 
desempenho em serviço, com vista a obter 
produtos mais competitivos que reduzam 
ao mínimo o impacto no ambiente e no 
consumo de recursos.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio dos materiais 
avançados é desenvolver materiais com 
novas funcionalidades ou novos materiais 
para uma determinada função, e um 
melhor desempenho em serviço, com vista 
a obter produtos mais competitivos que 
reduzam ao mínimo o impacto no ambiente 
e no consumo de recursos.

Or. en

Alteração 1072
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio dos materiais 
avançados é desenvolver materiais com 
novas funcionalidades e um melhor 
desempenho em serviço, com vista a obter 
produtos mais competitivos que reduzam 
ao mínimo o impacto no ambiente e no 
consumo de recursos.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio dos materiais 
avançados é desenvolver materiais com 
novas funcionalidades, ou para uma 
determinada função, e um melhor 
desempenho em serviço, com vista a obter 
produtos mais competitivos e acessíveis 
para os consumidores e que reduzam ao 
mínimo o impacto no ambiente e no 
consumo de recursos.
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Or. fr

Alteração 1073
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio dos materiais 
avançados é desenvolver materiais com 
novas funcionalidades e um melhor 
desempenho em serviço, com vista a obter 
produtos mais competitivos que reduzam 
ao mínimo o impacto no ambiente e no 
consumo de recursos.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio dos materiais 
avançados é desenvolver materiais com 
novas funcionalidades – ou novos 
materiais para uma determinada função –
e um melhor desempenho em serviço, com 
vista a obter produtos mais acessíveis e
competitivos que reduzam ao mínimo o 
impacto no ambiente e no consumo de 
recursos.

Or. fr

Alteração 1074
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio dos materiais 
avançados é desenvolver materiais com 
novas funcionalidades e um melhor 
desempenho em serviço, com vista a obter 
produtos mais competitivos que reduzam 
ao mínimo o impacto no ambiente e no 
consumo de recursos.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio dos materiais 
avançados é desenvolver materiais com 
novas funcionalidades e um melhor 
desempenho em serviço, com vista a obter 
produtos mais competitivos que reduzam 
ao mínimo o impacto no ambiente e no 
consumo de recursos e melhorem a 
segurança.

Or. en
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Alteração 1075
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Os materiais são o fulcro da inovação 
industrial e são elementos facilitadores 
fundamentais. Os materiais avançados com 
um maior teor de conhecimentos, novas 
funcionalidades e melhor desempenho são 
indispensáveis para a competitividade 
industrial e o desenvolvimento sustentável 
em toda uma série de aplicações e setores

Os materiais são o fulcro da inovação 
industrial e são elementos facilitadores 
fundamentais. Os materiais avançados com 
um maior teor de conhecimentos, novas 
funcionalidades e melhor desempenho, 
sobretudo em termos de eficiência 
energética e na utilização de recursos, são 
indispensáveis para a competitividade 
industrial e o desenvolvimento sustentável 
em toda uma série de aplicações e setores.

Or. en

Alteração 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

São necessários novos materiais avançados 
para o desenvolvimento de produtos e 
processos mais sustentáveis e com melhor 
desempenho. Esses materiais são uma parte 
da solução para os nossos desafios 
industriais e societais, permitindo um 
melhor desempenho na sua utilização, 
menores exigências em termos de recursos 
e energia e sustentabilidade no fim da vida 
dos produtos.

São necessários novos materiais avançados 
para o desenvolvimento de produtos e 
processos mais sustentáveis e com melhor 
desempenho e para a substituição de 
recursos escassos, como os "elementos de 
terras raras". Esses materiais são uma 
parte da solução para os nossos desafios 
industriais e societais, permitindo um 
melhor desempenho na sua utilização, 
menores exigências em termos de recursos 
e energia e sustentabilidade no fim da vida 
dos produtos.

Or. en
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Alteração 1077
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

São necessários novos materiais avançados 
para o desenvolvimento de produtos e 
processos mais sustentáveis e com melhor 
desempenho. Esses materiais são uma parte 
da solução para os nossos desafios 
industriais e societais, permitindo um 
melhor desempenho na sua utilização, 
menores exigências em termos de recursos 
e energia e sustentabilidade no fim da vida 
dos produtos.

São necessários novos materiais avançados 
para o desenvolvimento de produtos e 
processos mais sustentáveis, seguros e com 
melhor desempenho. Esses materiais são 
uma parte da solução para os nossos 
desafios industriais e societais, permitindo 
um melhor desempenho na sua utilização, 
menores exigências em termos de recursos 
e energia, sustentabilidade e segurança no 
fim da vida dos produtos.

Or. en

Alteração 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento orientado para as 
aplicações implica frequentemente a 
conceção de materiais totalmente novos, 
com capacidade para fornecer 
desempenhos em serviço programados.
Esses materiais são um elemento 
importante na cadeia de fabrico de elevado 
valor. Constituem também a base para os 
progressos realizados em domínios 
tecnológicos transversais (por exemplo, 
ciências biológicas, eletrónica e fotónica) e 
em praticamente todos os setores de 
mercado. Os materiais em si mesmos 
representam um passo fundamental na 
valorização dos produtos e do seu 
desempenho. O valor estimado e o impacto 
dos materiais avançados é significativo, 

O desenvolvimento orientado para as 
aplicações implica frequentemente a 
conceção de materiais totalmente novos, 
com capacidade para fornecer 
desempenhos em serviço programados.
Esses materiais são um elemento 
importante na cadeia de fabrico de elevado 
valor. Constituem também a base para os 
progressos realizados em domínios 
tecnológicos transversais (por exemplo, 
ciências biológicas, eletrónica e fotónica
aplicadas à saúde, construção e 
transporte, entre outros setores 
industriais) e em praticamente todos os 
setores de mercado. Os materiais em si 
mesmos representam um passo 
fundamental na valorização dos produtos e 
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com uma taxa de crescimento anual de 
cerca de 6%, prevendo-se uma dimensão 
de mercado da ordem dos 100 mil milhões 
de euros até 2015.

do seu desempenho. O valor estimado e o
impacto dos materiais avançados é 
significativo, com uma taxa de crescimento 
anual de cerca de 6%, prevendo-se uma 
dimensão de mercado da ordem dos 100 
mil milhões de euros até 2015.

Or. en

Alteração 1079
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

A fim de acelerar os progressos, será 
promovida uma abordagem 
multidisciplinar e convergente que envolva 
a química, a física, as ciências de 
engenharia, a modelização teórica e 
computacional, as ciências biológicas e 
cada vez mais a conceção industrial 
criativa.

A fim de acelerar os progressos, será 
promovida uma abordagem 
multidisciplinar e convergente que
beneficie de infraestruturas europeias de 
investigação de craveira mundial e
envolva a química, a física, as ciências de 
engenharia, a modelização teórica e 
computacional, as ciências biológicas e 
cada vez mais a conceção industrial 
criativa.

Or. en

Alteração 1080
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 5


Texto da Comissão Alteração

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais, 
reutilizar os seus resíduos como base para 

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais, 
reutilizar os seus resíduos como base para 
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novas produções, por exemplo, CO2 como 
base carbónica para produtos de química 
fina e combustíveis alternativos.

novas produções.

Or. en

Alteração 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 5


Texto da Comissão Alteração

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais,
reutilizar os seus resíduos como base para 
novas produções, por exemplo, CO2 como 
base carbónica para produtos de química 
fina e combustíveis alternativos.

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais,
utilizando matérias-primas renováveis da 
biomassa e reutilizando os seus compostos 
residuais como base para novas produções, 
por exemplo, CO2 como base carbónica 
para produtos de química fina e 
combustíveis alternativos.

Or. en

Alteração 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 5


Texto da Comissão Alteração

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais, 
reutilizar os seus resíduos como base para 
novas produções, por exemplo, CO2 como 
base carbónica para produtos de química 
fina e combustíveis alternativos.

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais, 
reutilizar os seus resíduos como base para 
novas produções, por exemplo, CO2 como 
base carbónica para produtos de química 
fina e combustíveis alternativos e 
mineração urbana para a reciclagem e 
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reutilização de elementos de terras raras.

Or. en

Alteração 1083
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.2 – parágrafo 5


Texto da Comissão Alteração

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais, 
reutilizar os seus resíduos como base para 
novas produções, por exemplo, CO2 como 
base carbónica para produtos de química 
fina e combustíveis alternativos.

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais, 
reutilizar os seus resíduos como base para 
novas produções, por exemplo através da 
utilização do CO2 como base carbónica 
para produtos de química fina e 
combustíveis alternativos, em vez de fontes 
de carbono fóssil.

Or. en

Alteração 1084
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Investigação no domínio dos materiais 
funcionais, materiais multifuncionais e 
materiais estruturais, para fins de inovação 
em todos os setores industriais.

Síntese (criação) e investigação no 
domínio dos materiais funcionais, materiais 
multifuncionais e materiais estruturais, 
para fins de inovação em todos os setores 
industriais.

Or. en
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Alteração 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea a-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (a-A) Novos materiais e técnicas para a 
preservação e restauro do património 
cultural

Or. en

Alteração 1086
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento com vista 
a assegurar uma eficiente e sustentável 
transposição para mais larga escala a fim 
de permitir o fabrico industrial de futuros 
produtos.

Investigação e desenvolvimento com vista 
a assegurar uma eficiente, sustentável e 
segura transposição para mais larga escala 
a fim de permitir o fabrico industrial de 
futuros produtos.

Or. en

Alteração 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento com vista 
a assegurar uma eficiente e sustentável 
transposição para mais larga escala a fim 
de permitir o fabrico industrial de futuros 
produtos.

Investigação e desenvolvimento com vista 
a assegurar uma eficiente e sustentável 
transposição para mais larga escala a fim 
de permitir o fabrico industrial de futuros 
produtos inteligentes.



PE492.765v01-00 38/170 AM\907546PT.doc

PT

Or. en

Alteração 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea d) – parte 
introdutória


Texto da Comissão Alteração

(d) Materiais para uma indústria 
sustentável e hipocarbónica

(d) Materiais para uma indústria 
sustentável e com baixo nível de emissões

Or. en

Alteração 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea d) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar a produção 
hipocarbónica.

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações, provenientes de biomassa e do 
CO2 como fonte de carbono, e de 
comportamentos dos consumidores que 
permitam reduzir a procura de energia e 
facilitar a produção hipocarbónica, bem 
como redução do impacto ambiental.

Or. en

Alteração 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea d) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar a produção 
hipocarbónica.

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações, de modelos empresariais e de 
comportamentos responsáveis dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar a produção 
hipocarbónica.

Or. en

Alteração 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea d) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar a produção
hipocarbónica.

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar a produção
com baixo nível de emissões.

Or. en

Alteração 1092
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea d) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar a produção
hipocarbónica.

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar a produção
com baixo nível de emissões de carbono.

Or. en
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Alteração 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea d-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (d-A) Novas matérias-primas para a 
indústria química

 Desenvolvimento de uma base alternativa 
de matérias-primas para a indústria 
química, inclusive através de novas 
tecnologias de gás de síntese, que vá desde 
o carvão, a biomassa e os resíduos a um 
substituto ecológico do petróleo como 
fonte de carbono a médio e longo prazo.

Or. en

Alteração 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea e) – parte 
introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(e) Materiais para indústrias criativas (e) Conservação e melhor utilização do 
património europeu

Or. it

Justificação

Este setor deve enquadrado em termos menos específicos.

Alteração 1095
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea e) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Aplicação da conceção e do 
desenvolvimento de tecnologias 
convergentes a fim de criar novas 
oportunidades comerciais, incluindo a 
preservação dos materiais com valor 
histórico ou cultural.

Aplicação da conceção e do 
desenvolvimento de tecnologias 
convergentes a fim de criar novas 
oportunidades comerciais, incluindo a 
preservação dos materiais com valor 
histórico ou cultural, bem como dos 
materiais inovadores.

Or. en

Alteração 1096
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea e) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Aplicação da conceção e do 
desenvolvimento de tecnologias
convergentes a fim de criar novas 
oportunidades comerciais, incluindo a 
preservação dos materiais com valor 
histórico ou cultural.

Aplicação da conceção e do 
desenvolvimento de tecnologias 
convergentes a fim de criar novas 
oportunidades comerciais, incluindo a 
preservação dos materiais com valor 
histórico ou cultural, e também com base 
nos materiais inovadores.

Or. en

Alteração 1097
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea f) – parte 
introdutória


Texto da Comissão Alteração

(f) Metrologia, caracterização, 
normalização e controlo da qualidade

(f) Metrologia, caracterização, 
normalização, certificação e controlo da 
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qualidade

Or. en

Alteração 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea f) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Promoção de tecnologias como a 
caracterização, avaliação não destrutiva e 
modelização preditiva do desempenho com 
vista a permitir progressos no domínio da 
engenharia e da ciência dos materiais.

Promoção de tecnologias como a 
caracterização, avaliação não destrutiva, 
avaliação e controlo contínuos e 
modelização preditiva do desempenho com 
vista a permitir progressos no domínio da 
engenharia e da ciência dos materiais.

Or. en

Alteração 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea g) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais, nomeadamente contribuindo 
para a resolução do problema das 
matérias-primas, e abordagens inovadoras 
de modelos empresariais.

Or. en

Alteração 1100
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea g) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais, substituição de matérias-primas 
cruciais ou substâncias perigosas.
Desenvolvimento de abordagens 
inovadoras de modelos empresariais.

Or. en

Alteração 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea g) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais e identificação de 
recursos cruciais para uma 
industrialização em larga escala.

Or. en

Alteração 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea g) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização, 
reutilização, reparação e reciclagem de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.
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Or. en

Alteração 1103
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea g) – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais – após a identificação dos 
recursos críticos – e abordagens 
inovadoras de modelos empresariais.

Or. fr

Alteração 1104
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea g) – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Identificação dos recursos críticos.
Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Or. fr

Alteração 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea g) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de substitutos e alternativas à 
utilização de materiais e abordagens 
inovadoras de modelos empresariais.

Or. en

Alteração 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.3 – alínea g) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais e do encerramento do ciclo dos 
materiais, bem como abordagens 
inovadoras de modelos empresariais.

Or. en

Alteração 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a 
agricultura, os produtos alimentares, os 
produtos químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a saúde, os 
produtos químicos, a agricultura e os 
produtos alimentares.

Or. en
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Alteração 1108
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde, a bionanotecnologia e 
os materiais avançados.

Or. en

Alteração 1109
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis, seguros e 
inovadores e contribuir como um motor de 
inovação em vários setores europeus como 
a agricultura, os produtos alimentares, a 
energia, os produtos químicos e a saúde.

Or. en

Justificação

As biotecnologias podem fomentar o desenvolvimento de novas fontes de energia (o 
biometano, por exemplo). O facto de o desenvolvimento das biotecnologias poder dar origem 
a novos produtos e processos industriais está claramente explicitado no ponto que descreve 
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as atividades (1.4.3). Por conseguinte, deve figurar igualmente na introdução do objetivo 
específico para a biotecnologia.

Alteração 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos, a energia e a saúde.

Or. en

Alteração 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos, a energia e a saúde.

Or. en
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Alteração 1112
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
a silvicultura, os produtos alimentares, os 
produtos químicos e a saúde.

Or. sl

Alteração 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos, a energia e a saúde.

Or. en

Alteração 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, os produtos 
químicos e a saúde.

O objetivo específico da investigação e 
inovação em biotecnologia é desenvolver 
produtos e processos industriais 
competitivos, sustentáveis e inovadores e 
contribuir como um motor de inovação em 
vários setores europeus como a agricultura, 
os produtos alimentares, o setor químico, a 
energia e a saúde.

Or. fr

Justificação

As biotecnologias podem ser utilizadas para desenvolver novas fontes de energia. O potencial 
do desenvolvimento das biotecnologias em termos da criação de novos produtos e processos 
industriais é claramente identificado no subponto 1.4.3, que enumera as atividades 
relevantes. Por conseguinte, deve ser igualmente referido na introdução do objetivo 
específico da biotecnologia.

Alteração 1115
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Uma forte base científica, tecnológica e de 
inovação no domínio das biotecnologias 
apoiará as indústrias europeias, 
assegurando a liderança no domínio desta
tecnologia facilitadora essencial. Esta 
posição será ainda reforçada com a 
integração dos aspetos de avaliação da 
segurança e de gestão dos riscos gerais na 
implantação das biotecnologias.

Uma forte base científica, tecnológica e de 
inovação no domínio das biotecnologias 
apoiará a compreensão das implicações e 
impactos desta tecnologia. Esta posição 
será reforçada com a integração dos 
aspetos de avaliação da saúde e da 
segurança, do impacto económico e 
ambiental da utilização da tecnologia e de 
gestão dos riscos gerais e específicos na 
implantação das biotecnologias.

Or. en
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Alteração 1116
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Uma forte base científica, tecnológica e de 
inovação no domínio das biotecnologias 
apoiará as indústrias europeias, 
assegurando a liderança no domínio desta 
tecnologia facilitadora essencial. Esta 
posição será ainda reforçada com a 
integração dos aspetos de avaliação da 
segurança e de gestão dos riscos gerais na 
implantação das biotecnologias.

Uma forte base científica, tecnológica e de 
inovação no domínio das biotecnologias 
apoiará as indústrias europeias, 
assegurando a liderança no domínio desta 
tecnologia facilitadora essencial. Esta 
posição será ainda reforçada com a 
integração dos aspetos de avaliação da 
segurança e de gestão dos riscos gerais na 
implantação das biotecnologias, 
garantindo simultaneamente o 
cumprimento do princípio da precaução.

Or. es

Justificação

É aditada uma referência ao princípio da precaução no contexto da gestão dos riscos que 
poderão surgir no domínio das biotecnologias.

Alteração 1117
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos
biofarmacêuticos e bioquímicos, cuja 
quota de mercado se estima que irá 
aumentar até 12%-20% da produção de 
substâncias químicas até 2015. Além disso, 
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da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. As 
biotecnologias abrem também novas vias 
de exploração do enorme potencial dos 
recursos marinhos para a produção de 
aplicações inovadoras nos domínios 
industrial, da saúde e do ambiente.
Prevê-se que o setor emergente da 
biotecnologia marinha (azul) cresça 10% 
ao ano.

devido à ameaça crescente de bactérias 
multirresistentes e às necessidades por 
satisfazer em domínios terapêuticos como 
o cancro e as doenças 
neurodegenerativas, a biotecnologia 
oferece a possibilidade de desenvolver 
novos medicamentos-alvo para terapias 
mais eficazes. Deveria ser dada mais 
atenção tanto aos produtos 
biofarmacêuticos como aos novos 
produtos naturais e respetivos análogos 
obtidos através de biologia sistémica 
inovadora, engenharia biossintética e 
abordagens semissintéticas. Algumas das 
chamadas doze regras da Química Verde 
são também abordadas pelas 
biotecnologias devido à seletividade e 
eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No 
setor biofarmacêutico da Europa, cerca 
de 20% dos atuais medicamentos são já 
derivados das biotecnologias e no caso 
dos novos medicamentos essa quota chega 
a atingir 50%. As tecnologias de 
vanguarda como a biologia sintética são 
promissoras em matéria de produção de 
combustíveis sustentáveis e neutros em 
termos de carbono, de produtos de 
química fina, incluindo produtos 
farmacêuticos, de métodos de produção 
respeitadores do ambiente, novas 
aplicações em matéria de saúde e 
bionanomateriais. As biotecnologias 
abrem também novas vias de exploração 
do enorme potencial dos recursos marinhos
para a produção de aplicações inovadoras 
nos domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10% ao ano.

Or. en
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Alteração 1118
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando 
o potencial dos processos biotecnológicos 
e de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. As 
biotecnologias abrem também novas vias 
de exploração do enorme potencial dos 
recursos marinhos para a produção de 
aplicações inovadoras nos domínios 
industrial, da saúde e do ambiente. Prevê-
se que o setor emergente da biotecnologia 
marinha (azul) cresça 10% ao ano.

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias poderão permitir
um fluxo de novas aplicações e reforçarão 
a base industrial da União e a sua 
capacidade de inovação. Exemplos da 
importância crescente das biotecnologias 
são aplicações industriais que incluem 
produtos bioquímicos, cuja quota de 
mercado se estima que irá aumentar até 
12%-20% da produção de substâncias 
químicas até 2015. Algumas das chamadas 
doze regras da Química Verde são também 
abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas.
As empresas da União podem beneficiar 
da redução das emissões de CO2 e do 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica estimado
em 1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No 
setor biofarmacêutico da Europa, cerca 
de 20% dos atuais medicamentos são já 
derivados das biotecnologias e no caso 
dos novos medicamentos essa quota chega 
a atingir 50%. As biotecnologias podem 
abrir vias de utilização dos recursos 
marinhos para a produção de aplicações 
inovadoras nos domínios industrial, da 
saúde e do ambiente. Prevê-se que o setor 
emergente da biotecnologia marinha (azul) 
cresça 10% ao ano.

Or. en
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Alteração 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. As 
biotecnologias abrem também novas vias 
de exploração do enorme potencial dos 
recursos marinhos para a produção de 
aplicações inovadoras nos domínios 
industrial, da saúde e do ambiente.
Prevê-se que o setor emergente da 
biotecnologia marinha (azul) cresça 10% 
ao ano.

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais e agrícolas que incluem a 
produção de alimentos para consumo 
humano e animal e de produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas
até 2015. Algumas das chamadas doze 
regras da Química Verde são também 
abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas.
Os possíveis encargos económicos para as 
empresas da União podem ser reduzidos 
aproveitando o potencial dos processos 
biotecnológicos e de produtos de base 
biológica a fim de reduzir as emissões de 
CO2 estimadas em 1 a 2,5 mil milhões de 
toneladas de equivalente CO2 por ano até 
2030. No setor biofarmacêutico da 
Europa, cerca de 20% dos atuais 
medicamentos são já derivados das 
biotecnologias e no caso dos novos 
medicamentos essa quota chega a atingir 
50%. As biotecnologias abrem também 
novas vias de exploração do enorme 
potencial dos recursos marinhos para a 
produção de aplicações inovadoras nos 
domínios industrial, da saúde e do 
ambiente.

Or. en



PE492.765v01-00 54/170 AM\907546PT.doc

PT

Justificação

A biotecnologia é igualmente importante nas aplicações agrícolas.

Alteração 1120
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. As 
biotecnologias abrem também novas vias 
de exploração do enorme potencial dos 
recursos marinhos para a produção de 
aplicações inovadoras nos domínios 
industrial, da saúde e do ambiente.
Prevê-se que o setor emergente da 
biotecnologia marinha (azul) cresça 10% 
ao ano.

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais e agrícolas que incluem a 
produção de alimentos para consumo 
humano e animal e de produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas
até 2015. Algumas das chamadas doze 
regras da Química Verde são também 
abordadas pelas biotecnologias devido à 
seletividade e eficiência dos biossistemas.
Os possíveis encargos económicos para as 
empresas da União podem ser reduzidos 
aproveitando o potencial dos processos 
biotecnológicos e de produtos de base 
biológica a fim de reduzir as emissões de 
CO2 estimadas em 1 a 2,5 mil milhões de 
toneladas de equivalente CO2 por ano até 
2030. No setor biofarmacêutico da 
Europa, cerca de 20% dos atuais 
medicamentos são já derivados das 
biotecnologias e no caso dos novos 
medicamentos essa quota chega a atingir 
50%. As biotecnologias abrem também 
novas vias de exploração do enorme 
potencial dos recursos marinhos para a
produção de aplicações inovadoras nos 
domínios industrial, da saúde e do 
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ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10% ao ano.

Or. en

Alteração 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. As 
biotecnologias abrem também novas vias 
de exploração do enorme potencial dos 
recursos marinhos para a produção de 
aplicações inovadoras nos domínios 
industrial, da saúde e do ambiente.
Prevê-se que o setor emergente da 
biotecnologia marinha (azul) cresça 10% 
ao ano.

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No 
setor biofarmacêutico da Europa, cerca 
de 20% dos atuais medicamentos são já 
derivados das biotecnologias e no caso 
dos novos medicamentos essa quota chega 
a atingir 50%. Graças à biotecnologia, a 
produção agrícola e alimentar será mais 
sustentável devido à eficiência acrescida e 
ao impacto ambiental reduzido. As 
biotecnologias abrem também novas vias 
de exploração do enorme potencial dos 
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recursos marinhos para a produção de 
aplicações inovadoras nos domínios 
industrial, da saúde, da energia, da 
eficiência energética e do ambiente.
Prevê-se que o setor emergente da 
biotecnologia marinha (azul) cresça 10% 
ao ano.

Or. en

Alteração 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. As 
biotecnologias abrem também novas vias 
de exploração do enorme potencial dos 
recursos marinhos para a produção de 
aplicações inovadoras nos domínios 
industrial, da saúde e do ambiente. Prevê-
se que o setor emergente da biotecnologia 

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No 
setor biofarmacêutico da Europa, cerca 
de 20% dos atuais medicamentos são já 
derivados das biotecnologias e no caso 
dos novos medicamentos essa quota chega 
a atingir 50%. As biotecnologias abrem 
também novas vias de exploração do 
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marinha (azul) cresça 10% ao ano. enorme potencial dos recursos marinhos 
para a produção de aplicações inovadoras 
nos domínios industrial, da saúde, dos 
produtos químicos, da energia e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10% ao ano.

Or. en

Alteração 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. As 
biotecnologias abrem também novas vias 
de exploração do enorme potencial dos 
recursos marinhos para a produção de 
aplicações inovadoras nos domínios 
industrial, da saúde e do ambiente.

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No 
setor biofarmacêutico da Europa, cerca 
de 20% dos atuais medicamentos são já 
derivados das biotecnologias e no caso 
dos novos medicamentos essa quota chega 
a atingir 50%. As biotecnologias abrem 
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Prevê-se que o setor emergente da 
biotecnologia marinha (azul) cresça 10% 
ao ano.

também novas vias de exploração do 
enorme potencial dos recursos marinhos 
para a produção de aplicações inovadoras 
nos domínios industrial, da saúde, da 
energia, dos produtos químicos e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10% ao ano.

Or. en

Alteração 1125
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea a) – parte 
introdutória


Texto da Comissão Alteração

(a) Promover biotecnologias de vanguarda 
como futuros motores da inovação

(a) Promover biotecnologias de vanguarda, 
sem risco de interferir com o ambiente 
natural e considerando o princípio da 
precaução, como futuros motores da 
inovação;

Or. xm

Alteração 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 

Alimentadas pela expansão dos 
conhecimentos relativos aos sistemas 
vivos, as biotecnologias permitirão um 
fluxo de novas aplicações e reforçarão a 
base industrial da União e a sua capacidade 
de inovação. Exemplos da importância 
crescente das biotecnologias são aplicações 
industriais que incluem produtos 
bioquímicos, cuja quota de mercado se 
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estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No 
setor biofarmacêutico da Europa, cerca de 
20% dos atuais medicamentos são já 
derivados das biotecnologias e no caso dos 
novos medicamentos essa quota chega a 
atingir 50%. As biotecnologias abrem 
também novas vias de exploração do 
enorme potencial dos recursos marinhos 
para a produção de aplicações inovadoras 
nos domínios industrial, da saúde e do 
ambiente. Prevê-se que o setor emergente 
da biotecnologia marinha (azul) cresça 
10% ao ano.

estima que irá aumentar até 12%-20% da 
produção de substâncias químicas até 
2015. Algumas das chamadas doze regras 
da Química Verde são também abordadas 
pelas biotecnologias devido à seletividade 
e eficiência dos biossistemas. Os possíveis 
encargos económicos para as empresas da 
União podem ser reduzidos aproveitando o 
potencial dos processos biotecnológicos e 
de produtos de base biológica a fim de 
reduzir as emissões de CO2 estimadas em 
1 a 2,5 mil milhões de toneladas de 
equivalente CO2 por ano até 2030. No 
setor biofarmacêutico da Europa, cerca de 
20% dos atuais medicamentos são já 
derivados das biotecnologias e no caso dos 
novos medicamentos essa quota chega a 
atingir 50%. As biotecnologias abrem 
também novas vias de exploração do 
enorme potencial dos recursos marinhos 
para a produção de aplicações inovadoras 
nos domínios industrial, da saúde, da 
química, da energia e do ambiente. 
Prevê-se que o setor emergente da 
biotecnologia marinha (azul) cresça 10% 
ao ano.

Or. fr

Justificação

As biotecnologias podem ser utilizadas para desenvolver novas fontes de energia. O potencial 
do desenvolvimento das biotecnologias em termos da criação de novos produtos e processos 
industriais é claramente identificado no subponto 1.4.3, que enumera as atividades 
relevantes. Por conseguinte, deve ser referido igualmente no presente subponto.

Alteração 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, a 

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, as 
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bioinformática e a biologia de sistemas, 
que são muitos promissoras em termos de 
aplicações totalmente inovadoras.

tecnologias "biochip array" e dos 
"microarrays", a bioinformática, a 
nanobiotecnologia e a biologia de 
sistemas, que são muito promissoras em 
termos de aplicações totalmente 
inovadoras.

Or. en

Alteração 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, a 
bioinformática e a biologia de sistemas, 
que são muitos promissoras em termos de 
aplicações totalmente inovadoras.

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes, como os sistemas de biologia,
a bioinformática, a biologia sintética e a 
biologia de sistemas, que são muito
promissoras em termos de aplicações 
totalmente inovadoras.

Or. en

Justificação

O potencial da biotecnologia não tem de ser limitado aos processos industriais, devendo 
abranger todos os produtos e processos relevantes.

Alteração 1128
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, a 
bioinformática e a biologia de sistemas, 
que são muitos promissoras em termos de 

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia de sistemas, a 
bioinformática e a biologia sintética, que 
são muito promissoras em termos de 
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aplicações totalmente inovadoras. aplicações totalmente inovadoras.

Or. en

Alteração 1129
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, a 
bioinformática e a biologia de sistemas, 
que são muitos promissoras em termos de 
aplicações totalmente inovadoras.

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, a 
bioinformática, a biologia de sistemas e os 
produtos biofarmacêuticos, que são muito
promissoras em termos de aplicações 
totalmente inovadoras, nomeadamente 
péptidos naturais biologicamente ativos 
com modo comprovado de ação 
farmacológica.

Or. en

Alteração 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea b) – parte 
introdutória


Texto da Comissão Alteração

(b) Processos industriais à base de 
biotecnologias

(b) Produtos e processos à base de 
biotecnologias

Or. en

Alteração 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, saúde, atividade 
mineira, energia, papel e pasta de papel, 
têxteis, amido ou fécula e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental.

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial e da conceção de bioprocessos à 
escala industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, saúde, atividade 
mineira, energia, papel e pasta de papel,
produtos à base de fibras e lã, têxteis, 
amido ou fécula e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental.

Or. en

Alteração 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento da biotecnologia
industrial para produtos e processos
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, saúde, atividade 
mineira, energia, papel e pasta de papel, 
têxteis, amido ou fécula e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental.

Desenvolvimento da biotecnologia para 
produtos e processos competitivos (por 
exemplo, produtos químicos, saúde, 
atividade mineira, energia, papel e pasta de 
papel, têxteis, amido ou fécula, produção 
agrícola e transformação de produtos 
alimentares) e sua dimensão ambiental.

Or. en

Alteração 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea b) – parágrafo 1



AM\907546PT.doc 63/170 PE492.765v01-00

PT


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, saúde, atividade 
mineira, energia, papel e pasta de papel, 
têxteis, amido ou fécula e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental.

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, saúde, atividade 
mineira, energia e biocombustíveis, papel e 
pasta de papel, têxteis, amido ou fécula e 
transformação de produtos alimentares) e 
sua dimensão ambiental.

Or. en

Alteração 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (ciências "ómicas" – por 
exemplo, genómica, metagenómica, 
proteómica –, deteção através de
ferramentas moleculares, descoberta e 
análise de biomarcadores e descoberta e 
análise de medicamentos) com vista a 
reforçar a liderança e a vantagem 
concorrencial num grande número de 
setores económicos.

Or. en

Alteração 1135
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de Desenvolvimento de tecnologias de 
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plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

plataforma (por exemplo, biologia de 
sistemas, genómica, metagenómica, 
proteómica, fenómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Or. en

Alteração 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, biologia de 
sistemas, genómica, metagenómica, 
proteómica, fenómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Or. en

Justificação

Biologia de sistemas é o termo mais lato, que deve ser colocado em primeiro lugar. Os 
restantes termos visam áreas mais específicas.

Alteração 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, engenharia e
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moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

ferramentas moleculares e celulares) com 
vista a reforçar a liderança e a vantagem 
concorrencial num grande número de 
setores económicos.

Or. en

Alteração 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos. As 
ferramentas de diagnóstico serão 
apoiadas se existir uma ligação com a 
terapia.

Or. en

Alteração 1139
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c) – parágrafo 1-A 
(novo)


Texto da Comissão Alteração

 Preocupações societais e éticas
 Consideração na conceção dos processos 

políticos das preocupações societais e 
éticas no que diz respeito a certos tipos de 
tecnologias, desenvolvendo critérios e 
processos de avaliação para a consulta 
alargada dos intervenientes.
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Or. en

Alteração 1140
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (c-A) Preocupações ambientais, societais 
e éticas

 O objetivo é considerar as preocupações 
ambientais, societais e éticas em relação a 
certos tipos de tecnologias, desenvolvendo 
processos de avaliação que incluam a 
consulta alargada dos intervenientes;

Or. en

Alteração 1141
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (c-A) Problemas de saúde emergentes
 Desenvolvimento de produtos e 

tecnologias para novos antimicrobianos 
(novos antibióticos e alternativas), vacinas 
e medicamentos (mais seguros) contra 
doenças genéticas e patologias 
relacionadas com mutações demográficas.

Or. en

Alteração 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
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Gardini

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.3 – alínea c-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (c-A) Desenvolvimento da dimensão 
societal da biotecnologia. Enfoque na 
governação no domínio da biotecnologia 
para benefícios societais, incluindo limites 
éticos.

Or. en

Justificação

Na proposta da Comissão, a dimensão societal da nanotecnologia é explicitamente referida.
Este ponto tem pelo menos igual relevância no domínio da biotecnologia.

Alteração 1143
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1.4-A. Eco-inovação
 1.4.1-A. Objetivo específico para a 

eco-inovação 

 O objetivo específico da eco-inovação é 
promover uma indústria europeia e uma 
comunidade inovadoras que criem 
objetivamente novos produtos, processos e 
serviços que proporcionem crescimento 
verde e benefícios ambientais e que sejam 
reconhecidas como líderes mundiais. O 
objetivo é aumentar a eficiência dos 
recursos, reduzir os impactos ambientais, 
prevenir a poluição (da água) e/ou 
alcançar uma utilização dos recursos 
naturais mais eficiente, efetiva e 
responsável.

 1.4.2-A. Fundamentação e valor 
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acrescentado da União
 A liderança industrial no âmbito da 

eco-inovação levará a um desempenho 
ambiental melhorado e à resiliência 
económica, sendo simultaneamente 
eficiente a nível económico e boa para o 
negócio e a sociedade, desde cidadãos 
rurais a urbanos, como um todo. O 
mercado global (2020) da eco-indústria 
está em rápida expansão e este setor 
empresarial da UE já está a crescer 
rapidamente: as eco-indústrias da UE têm 
já uma maior dimensão que a indústria 
automóvel europeia e são frequentemente 
líderes mundiais. O programa Horizonte 
2020 deve tirar partido desta situação. A 
eco-inovação deve permear todos os 
setores da economia e da sociedade, 
proporcionando a base para uma 
significativa vantagem competitiva para 
que a Europa enfrente o desafio da 
sustentabilidade. Por conseguinte, a 
eco-inovação é uma tecnologia 
facilitadora essencial.

 As eco-indústrias estão marcadas pela 
presença de um elevado número de 
pequenas e médias empresas (PME).
Estas empresas representam quase 
metade do emprego total. Por isso, as 
PME em associação com parceiros 
industriais de maior dimensão devem ter 
um papel cada vez mais importante na 
inovação de novas tecnologias e soluções 
e na sua implementação.

 As principais fontes de inovação estão na 
interface entre eco-inovação e outras 
tecnologias facilitadoras, como as ICT 
(acompanhamento e sensoriamento).

 1.4.3A. Linhas gerais das atividades
 Por eco-inovação entende-se qualquer 

forma de inovação que permita ou vise 
progressos significativos demonstráveis 
na consecução do objetivo de 
desenvolvimento sustentável, através da 
redução dos impactos no ambiente, do 
aumento da resiliência às pressões 
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ambientais ou de uma utilização mais 
eficiente e responsável dos recursos 
naturais.

 As atividades da eco-inovação incidem 
nas inovações sustentáveis em cada e ao 
longo dos seguintes campos:

 a) Aprovisionamento de energia ecológica
 b) Eficiência energética
 c) Eficiência dos materiais
 d) Mobilidade ecológica
 e) Água
 f) Resíduos

Or. en

Alteração 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, com utilização 
mais intensiva de conhecimentos e de 
natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais empresas, sistemas e processos de 
fabrico, potenciando tecnologias 
facilitadoras essenciais com vista a 
garantir tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, com utilização 
mais intensiva de conhecimentos e de 
natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores.

Or. en

Alteração 1145
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, com utilização 
mais intensiva de conhecimentos e de 
natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, e eficientes a 
nível dos recursos e da energia, com 
utilização mais intensiva de conhecimentos 
e de natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores.

Or. en

Alteração 1146
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, com utilização 
mais intensiva de conhecimentos e de 
natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do fabrico e 
transformação avançados é transformar as 
atuais formas de produção industrial no 
sentido de tecnologias de transformação e 
fabrico mais sustentáveis, com utilização 
mais intensiva de conhecimentos e de 
natureza transectorial que resultem em 
produtos, processos e serviços mais 
inovadores e seguros.

Or. en

Alteração 1147
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

A indústria transformadora é um setor de 
grande importância para a economia 
europeia, contribuindo para cerca de 17% 
do PIB e representando cerca de 22 
milhões de empregos na União em 2007.
Com a redução das barreiras económicas 
ao comércio e o efeito facilitador da 
tecnologia das comunicações, o setor da 
transformação está sujeito a forte 
concorrência e tem gravitado para países 
com menores custos gerais. Devido ao 
nível elevado dos salários, a abordagem 
europeia da indústria transformadora tem, 
por conseguinte, de mudar radicalmente a 
fim de permanecer competitiva a nível 
mundial, podendo o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 contribuir para reunir todas 
as partes interessadas relevantes com esse 
fim em vista.

A indústria transformadora é um setor de 
grande importância para a economia 
europeia, contribuindo para cerca de 17% 
do PIB e representando cerca de 22 
milhões de empregos na União em 2007.
Com a redução das barreiras económicas 
ao comércio e o efeito facilitador da 
tecnologia das comunicações, o setor da 
transformação está sujeito a forte 
concorrência e tem gravitado para países 
com menores custos gerais. A abordagem 
europeia da indústria transformadora tem, 
por conseguinte, de mudar radicalmente a 
fim de permanecer competitiva a nível 
mundial, podendo o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 contribuir para reunir todas 
as partes interessadas relevantes com esse 
fim em vista.

Or. en

Alteração 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

A indústria transformadora é um setor de 
grande importância para a economia 
europeia, contribuindo para cerca de 17% 
do PIB e representando cerca de 22 
milhões de empregos na União em 2007.
Com a redução das barreiras económicas 
ao comércio e o efeito facilitador da 
tecnologia das comunicações, o setor da 
transformação está sujeito a forte 
concorrência e tem gravitado para países 

A indústria transformadora é um setor de 
grande importância para a economia 
europeia, contribuindo para cerca de 17% 
do PIB e representando cerca de 22 
milhões de empregos na União em 2007, 
sendo a maior parte das empresas de 
pequena e média dimensão. Com a 
redução das barreiras económicas ao 
comércio e o efeito facilitador da 
tecnologia das comunicações, o setor da 
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com menores custos gerais. Devido ao 
nível elevado dos salários, a abordagem 
europeia da indústria transformadora tem, 
por conseguinte, de mudar radicalmente a 
fim de permanecer competitiva a nível 
mundial, podendo o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 contribuir para reunir todas 
as partes interessadas relevantes com esse 
fim em vista.

transformação está sujeito a forte 
concorrência e tem gravitado para países 
com menores custos gerais. Devido ao 
nível elevado dos salários, a abordagem 
europeia da indústria transformadora tem, 
por conseguinte, de mudar radicalmente a 
fim de permanecer competitiva a nível 
mundial, podendo o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 contribuir para reunir todas 
as partes interessadas relevantes com esse 
fim em vista.

Or. en

Alteração 1149
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

A Europa precisa de continuar a investir a 
nível da União a fim de manter a liderança 
europeia e as competências em tecnologias 
de fabrico e de proceder à transição para 
mercadorias com utilização intensiva de 
conhecimentos e de elevado valor, criando 
as condições e bens necessários para a 
produção sustentável e a prestação de 
serviços ao longo da vida em torno de um 
produto manufaturado. As indústrias de 
fabrico e transformação com utilização 
intensiva de recursos precisam de 
mobilizar maiores recursos e 
conhecimentos a nível da União e de 
continuar a investir em investigação, 
desenvolvimento e inovação a fim de 
permitir maiores progressos no sentido de 
uma economia hipocarbónica e de 
concretizar as reduções acordadas de 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União até 2050 no que diz respeito aos 
setores industriais.

A Europa precisa de continuar a investir a 
nível da União a fim de manter a liderança 
europeia e as competências em tecnologias 
de fabrico e de proceder à transição para 
mercadorias com utilização intensiva de 
conhecimentos, eficiente em termos de 
recursos e energia e de elevado valor, 
criando as condições e bens necessários 
para a produção sustentável e a prestação 
de serviços ao longo da vida em torno de 
um produto manufaturado. As indústrias de 
fabrico e transformação com utilização 
intensiva de recursos precisam de 
mobilizar maiores recursos e 
conhecimentos a nível da União e de 
continuar a investir em investigação, 
desenvolvimento e inovação a fim de 
permitir maiores progressos no sentido de 
uma economia hipocarbónica eficiente na 
utilização de recursos e de concretizar as 
reduções acordadas de emissões de gases 
com efeito de estufa da União até 2050 no 
que diz respeito aos setores industriais.
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Or. en

Alteração 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

A Europa precisa de continuar a investir a 
nível da União a fim de manter a liderança 
europeia e as competências em tecnologias 
de fabrico e de proceder à transição para 
mercadorias com utilização intensiva de 
conhecimentos e de elevado valor, criando 
as condições e bens necessários para a 
produção sustentável e a prestação de 
serviços ao longo da vida em torno de um 
produto manufaturado. As indústrias de 
fabrico e transformação com utilização 
intensiva de recursos precisam de 
mobilizar maiores recursos e 
conhecimentos a nível da União e de 
continuar a investir em investigação, 
desenvolvimento e inovação a fim de 
permitir maiores progressos no sentido de 
uma economia hipocarbónica e de 
concretizar as reduções acordadas de 
emissões de gases com efeito de estufa da 
União até 2050 no que diz respeito aos 
setores industriais.

A Europa precisa de continuar a investir a 
nível da União a fim de manter a liderança 
europeia e as competências em tecnologias 
de fabrico e de proceder à transição para 
mercadorias com utilização intensiva de 
conhecimentos e de elevado valor, criando 
as condições e bens necessários para a 
produção sustentável e a prestação de 
serviços ao longo da vida em torno de um 
produto manufaturado. As indústrias de 
fabrico e transformação com utilização 
intensiva de recursos precisam de 
mobilizar maiores recursos e 
conhecimentos a nível da União e de 
continuar a investir em investigação, 
desenvolvimento e inovação a fim de 
permitir maiores progressos no sentido de 
uma economia com baixo nível de 
emissões e de concretizar as reduções 
acordadas de emissões de gases com efeito 
de estufa da União até 2050 no que diz 
respeito aos setores industriais.

Or. en

Alteração 1151
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea a) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa, passando do fabrico 
baseado nos custos a uma abordagem 
baseada na criação de elevado valor 
acrescentado.

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa do fabrico baseado 
nos custos para uma abordagem baseada 
na criação de elevado valor acrescentado, 
fazendo uso das tecnologias desenvolvidas 
noutros setores.

Or. en

Alteração 1152
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa, passando do fabrico 
baseado nos custos a uma abordagem 
baseada na criação de elevado valor 
acrescentado.

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa, passando do fabrico 
baseado nos custos a uma abordagem 
baseada na criação de elevado valor 
acrescentado, na eficiência dos materiais e 
em sistemas de circuito fechado.

Or. en

Alteração 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa, passando do fabrico 
baseado nos custos a uma abordagem 

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa do fabrico baseado 
nos custos para uma abordagem baseada 
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baseada na criação de elevado valor 
acrescentado.

na criação de elevado valor acrescentado
com desenvolvimentos inovadores.

Or. en

Alteração 1154
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea b) – parte 
introdutória


Texto da Comissão Alteração

(b) Tecnologias para edifícios 
energeticamente eficientes

(b) Tecnologias para edifícios 
energeticamente eficientes e tecnologias 
para edifícios com impacto ambiental 
reduzido

Or. en

Alteração 1155
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável.

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante a investigação,
o desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável, 
focando toda a cadeia de valor e 
promovendo inovações multidisciplinares 
e transectoriais, favorecendo novos 
modelos empresariais e ofertas de valor 
aos cidadãos.

Or. en

Justificação

É necessário destacar o importante papel da investigação e inovação no setor da construção, 



PE492.765v01-00 76/170 AM\907546PT.doc

PT

bem como o valor das sinergias transectoriais e multidisciplinares que lhe devem estar 
associadas.

Alteração 1156
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável.

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante a investigação,
o desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável, 
focando toda a cadeia de valor e 
promovendo inovações transectoriais e 
multidisciplinares, favorecendo novos 
modelos empresariais e ofertas de valor 
aos cidadãos.

Or. en

Alteração 1157
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea b) – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável.

Aumentar a eficiência energética e reduzir 
as emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável.

Or. it

Alteração 1158
Teresa Riera Madurell
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável.

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável, bem 
como reduzir o impacto ambiental global 
dos edifícios.

Or. en

Alteração 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentável.

Reduzir o consumo de energia e as 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção, automação e 
controlo sustentáveis.

Or. en

Alteração 1160
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parte 
introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(c) Tecnologias sustentáveis e 
hipocarbónicas em indústrias 
transformadoras com elevada intensidade 
energética

(c) Tecnologias sustentáveis, com impacto 
ambiental reduzido e hipocarbónicas em 
indústrias transformadoras
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Or. fr

Alteração 1161
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parte 
introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(c) Tecnologias sustentáveis e 
hipocarbónicas em indústrias 
transformadoras com elevada intensidade 
energética

(c) Tecnologias sustentáveis, com impacto 
ambiental reduzido e hipocarbónicas em 
indústrias transformadoras com elevada 
intensidade energética

Or. fr

Alteração 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parte 
introdutória


Texto da Comissão Alteração

(c) Tecnologias sustentáveis e
hipocarbónicas em indústrias 
transformadoras com elevada intensidade 
energética

(c) Tecnologias sustentáveis e com baixo 
nível de emissões em indústrias 
transformadoras com elevada intensidade 
energética

Or. en

Alteração 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parte 
introdutória



AM\907546PT.doc 79/170 PE492.765v01-00

PT


Texto da Comissão Alteração

(c) Tecnologias sustentáveis e 
hipocarbónicas em indústrias 
transformadoras com elevada intensidade 
energética

(c) Tecnologias sustentáveis e 
hipocarbónicas em indústrias 
transformadoras com elevada intensidade 
energética e utilização intensiva de 
recursos

Or. en

Alteração 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas.

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas, incluindo a integração de 
fontes de energia renováveis e sistemas de 
controlo avançados e inteligentes.

Or. en

Justificação

A integração de fontes de energia renováveis nos processos industriais deve ser promovida, 
tendo em vista a transição para processos industriais térmicos hipocarbónicos.

Alteração 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas.

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas, incluindo a integração de 
fontes de energia renováveis e de sistemas 
inteligentes de controlo avançado.

Or. fr

Justificação

Deve ser encorajada a integração de fontes de energia renováveis em processos industriais 
de caráter termal, a fim de descarbonizar esses processos. 

Alteração 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas.

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis e de processos 
industriais alternativos e mais 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas.

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas sustentáveis e de processos 
industriais alternativos e mais 
sustentáveis, através, por exemplo, do 
desenvolvimento de novos catalisadores 
para processos mais ecológicos e 
eficientes.

Or. en

Alteração 1168
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias
hipocarbónicas.

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias, 
processos e materiais eficientes na 
utilização de recursos e energia.

Or. en
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Alteração 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias
hipocarbónicas.

Aumentar a competitividade das indústrias 
transformadoras, melhorando 
profundamente a eficiência na utilização de 
energia e de recursos e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais em toda a cadeia de valor, 
promovendo a adoção de tecnologias com 
baixo nível de emissões.

Or. en

Alteração 1170
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.5 – subponto 1.5.3 – alínea d) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Derivar conceitos e metodologias para 
modelos empresariais adaptativos e
«baseados no conhecimento» em 
abordagens customizadas.

Derivar conceitos e metodologias para 
modelos empresariais adaptativos e
«baseados no conhecimento» em 
abordagens customizadas. Apoio ao 
desenvolvimento de novos modelos 
empresariais com base na eco-inovação e 
de abordagens alternativas de produção 
de recursos.

Or. en

Alteração 1171
Vittorio Prodi
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do espaço é 
promover uma comunidade de investigação 
e uma indústria espacial competitiva e 
inovadora com vista ao desenvolvimento e 
exploração de infraestruturas espaciais que 
permitam satisfazer as necessidades da 
futura política da União, bem como as 
necessidades societais.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do espaço é, por um 
lado, potenciar a capacidade europeia 
para conceber, desenvolver, lançar, 
operar e explorar sistemas espaciais e, por 
outro, promover uma comunidade de 
investigação e uma indústria espacial 
competitiva e inovadora com vista ao 
desenvolvimento e exploração de 
infraestruturas espaciais que permitam 
satisfazer as necessidades da futura política 
da União, bem como as necessidades 
societais, e apoiar o crescimento 
económico, permitindo simultaneamente 
a implementação de várias políticas 
europeias importantes.

Or. en

Justificação

Dado que metade do volume de negócios da indústria espacial europeia depende do mercado 
comercial (uma situação única no mundo), a competitividade, a inovação e a manutenção da 
capacidade para fornecer os produtos estratégicos necessários requerem apoio económico.
Sem esse apoio, a independência europeia neste setor estará em risco.

Alteração 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do espaço é 
promover uma comunidade de investigação 
e uma indústria espacial competitiva e 
inovadora com vista ao desenvolvimento e 
exploração de infraestruturas espaciais que 
permitam satisfazer as necessidades da 

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do espaço é 
promover uma comunidade de investigação 
e uma indústria espacial competitiva e 
inovadora com vista ao desenvolvimento e 
exploração de infraestruturas, aplicações e 
serviços espaciais que permitam satisfazer 
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futura política da União, bem como as 
necessidades societais.

as necessidades da futura política da União, 
bem como as necessidades societais.

Or. en

Alteração 1173
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do espaço é 
promover uma comunidade de investigação 
e uma indústria espacial competitiva e 
inovadora com vista ao desenvolvimento e 
exploração de infraestruturas espaciais que 
permitam satisfazer as necessidades da 
futura política da União, bem como as 
necessidades societais.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do espaço é 
promover uma comunidade de investigação 
e uma indústria espacial competitiva e 
inovadora com vista ao desenvolvimento e 
exploração de infraestruturas espaciais, 
bem como de aplicações e serviços, que 
permitam satisfazer as necessidades da 
futura política da União, bem como as 
necessidades societais.

Or. fr

Alteração 1174
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do espaço é 
promover uma comunidade de investigação 
e uma indústria espacial competitiva e 
inovadora com vista ao desenvolvimento e
exploração de infraestruturas espaciais que 
permitam satisfazer as necessidades da 
futura política da União, bem como as 
necessidades societais.

O objetivo específico da investigação e 
inovação no domínio do espaço é 
promover uma comunidade de investigação 
e uma indústria espacial competitiva e 
inovadora com vista à exploração de 
infraestruturas espaciais que permitam 
satisfazer as necessidades da futura política 
da União, bem como as necessidades 
societais.
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Or. en

Alteração 1175
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Reforçar o setor espacial europeu, 
promovendo a investigação e inovação no 
domínio do espaço, é indispensável para a 
manutenção e salvaguarda da capacidade 
da Europa de aceder e realizar operações 
no espaço em apoio às políticas da União, 
aos interesses estratégicos internacionais e 
à competitividade entre nações com 
atividades espaciais estabelecidas e 
emergentes.

Reforçar o setor espacial europeu, 
promovendo a investigação e inovação no 
domínio do espaço, é indispensável para a 
manutenção e salvaguarda da capacidade 
da Europa de aceder e realizar operações 
no espaço em apoio às políticas da União, 
aos interesses estratégicos internacionais e 
à competitividade entre nações com 
atividades espaciais estabelecidas e 
emergentes. As atividades serão 
desenvolvidas e implementadas de forma 
complementar entre a UE, a AEE e os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Reforçar o setor espacial europeu, 
promovendo a investigação e inovação no 
domínio do espaço, é indispensável para a 
manutenção e salvaguarda da capacidade 
da Europa de aceder e realizar operações 
no espaço em apoio às políticas da União, 
aos interesses estratégicos internacionais e 
à competitividade entre nações com 
atividades espaciais estabelecidas e 

Reforçar o setor espacial europeu, 
promovendo a investigação e inovação no 
domínio do espaço nas comunicações 
eletrónicas, na observação da Terra, na 
navegação, na ciência e na exploração, é 
indispensável para a manutenção e 
salvaguarda da capacidade da Europa de 
aceder e realizar operações no espaço em 
apoio às políticas da União, aos interesses 
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emergentes. estratégicos internacionais e à 
competitividade entre nações com 
atividades espaciais estabelecidas e 
emergentes.

Or. en

Alteração 1177
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Reforçar o setor espacial europeu, 
promovendo a investigação e inovação no 
domínio do espaço, é indispensável para a 
manutenção e salvaguarda da capacidade 
da Europa de aceder e realizar operações 
no espaço em apoio às políticas da União, 
aos interesses estratégicos internacionais e 
à competitividade entre nações com 
atividades espaciais estabelecidas e 
emergentes.

Reforçar o setor espacial europeu, 
promovendo a investigação e inovação nos 
domínios da observação da Terra, da 
navegação, das telecomunicações, da 
ciência e da exploração, é indispensável 
para a manutenção e salvaguarda da
capacidade da Europa de aceder e realizar 
operações no espaço em apoio às políticas 
da União, aos interesses estratégicos 
internacionais e à competitividade entre 
nações com atividades espaciais 
estabelecidas e emergentes.

Or. fr

Alteração 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Reforçar o setor espacial europeu, 
promovendo a investigação e inovação no 
domínio do espaço, é indispensável para a 
manutenção e salvaguarda da capacidade 
da Europa de aceder e realizar operações 
no espaço em apoio às políticas da União, 

Reforçar o setor espacial europeu, público 
e privado, promovendo a investigação e 
inovação no domínio do espaço, é 
indispensável para a manutenção e 
salvaguarda da capacidade da Europa de 
aceder e realizar operações no espaço em 
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aos interesses estratégicos internacionais e 
à competitividade entre nações com 
atividades espaciais estabelecidas e 
emergentes.

apoio às políticas da União, aos interesses 
estratégicos internacionais e à 
competitividade entre nações e empresas
com atividades espaciais estabelecidas e 
emergentes.

Or. en

Alteração 1179
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O espaço constitui um fator potenciador 
importante, mas frequentemente invisível, 
de diversos serviços e produtos de 
importância crucial para a sociedade 
moderna, como a navegação, as 
comunicações, as previsões meteorológicas 
e a informação geográfica. A formulação e 
a execução de políticas a nível europeu, 
nacional e regional dependem cada vez 
mais de informações derivadas do espaço.
O setor espacial a nível mundial encontra-
se em rápido crescimento e expansão para 
novas regiões (por exemplo, China e 
América do Sul). A indústria europeia é 
atualmente um importante exportador de 
satélites de primeira classe para fins 
comerciais e científicos. A concorrência 
crescente a nível mundial está a pôr em 
risco a posição da Europa neste domínio.
Em consequência, a Europa tem interesse 
em assegurar que a sua indústria continue a 
prosperar neste mercado ferozmente 
competitivo. Além disso, os dados obtidos 
por satélites científicos europeus têm 
estado na origem de algumas das 
descobertas mais importantes das últimas 
décadas no domínio das ciências da Terra e 
da astronomia. Com esta capacidade única, 
o setor espacial europeu tem um papel 
crítico a desempenhar para enfrentar os 

O espaço constitui um fator potenciador 
importante, mas frequentemente invisível, 
de diversos serviços e produtos de 
importância crucial para a sociedade 
moderna, como a navegação e as 
comunicações, bem como as previsões 
meteorológicas e a informação geográfica
que utiliza a observação da Terra por 
satélites. A formulação e a execução de 
políticas a nível europeu, nacional e 
regional dependem cada vez mais de 
informações derivadas do espaço. O setor 
espacial a nível mundial encontra-se em 
rápido crescimento e expansão para novas 
regiões (por exemplo, China e América do 
Sul). A indústria espacial europeia, apesar 
da crise económica, mantém um nível 
tecnológico de craveira mundial. Estas 
capacidades colocam a Europa na 
vanguarda das ciências do espaço e da 
Terra e reforçam o poder da indústria 
europeia nos mercados comerciais. Neste 
contexto, o apoio à competitividade de 
toda a cadeia de abastecimento da 
indústria espacial europeia é um grande 
desafio, a enfrentar através de uma 
política de I&D adequada, e deve ser 
organizado à escala europeia para 
garantir que a indústria europeia 
continue a manter-se a par dos seus 
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desafios identificados na Estratégia Europa 
2020.

concorrentes internacionais, fortemente 
apoiada por mercados internos robustos.
A indústria europeia é atualmente um 
importante exportador de satélites de 
primeira classe para fins comerciais e 
científicos. A concorrência crescente a 
nível mundial está a pôr em risco a posição 
da Europa neste domínio. Em 
consequência, a Europa tem interesse em 
assegurar que a sua indústria continue a 
prosperar neste mercado ferozmente 
competitivo. Além disso, os dados obtidos 
por satélites e sondas científicos europeus 
têm estado na origem de algumas das 
descobertas mais importantes das últimas 
décadas no domínio das ciências da Terra, 
da física fundamental e da astronomia.
Com esta capacidade única, o setor 
espacial europeu tem um papel crítico a 
desempenhar para enfrentar os desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O espaço constitui um fator potenciador 
importante, mas frequentemente invisível, 
de diversos serviços e produtos de 
importância crucial para a sociedade 
moderna, como a navegação, as 
comunicações, as previsões meteorológicas 
e a informação geográfica. A formulação e 
a execução de políticas a nível europeu, 
nacional e regional dependem cada vez 
mais de informações derivadas do espaço.
O setor espacial a nível mundial encontra-
se em rápido crescimento e expansão para 
novas regiões (por exemplo, China e 
América do Sul). A indústria europeia é 

O espaço constitui um fator potenciador 
importante, mas frequentemente invisível, 
de diversos serviços e produtos de 
importância crucial para a sociedade 
moderna, como a navegação, as 
comunicações, as previsões meteorológicas 
e a informação geográfica. A formulação e 
a execução de políticas a nível europeu, 
nacional e regional dependem cada vez 
mais de informações derivadas do espaço.
O setor espacial a nível mundial encontra-
se em rápido crescimento e expansão para 
novas regiões (por exemplo, China e 
América do Sul). A indústria europeia é 
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atualmente um importante exportador de 
satélites de primeira classe para fins 
comerciais e científicos. A concorrência 
crescente a nível mundial está a pôr em 
risco a posição da Europa neste domínio.
Em consequência, a Europa tem interesse 
em assegurar que a sua indústria continue a 
prosperar neste mercado ferozmente 
competitivo. Além disso, os dados obtidos 
por satélites científicos europeus têm 
estado na origem de algumas das 
descobertas mais importantes das últimas 
décadas no domínio das ciências da Terra e 
da astronomia. Com esta capacidade única, 
o setor espacial europeu tem um papel 
crítico a desempenhar para enfrentar os 
desafios identificados na Estratégia Europa 
2020.

atualmente um importante exportador de 
satélites de primeira classe para fins 
comerciais (sobretudo no setor das 
comunicações eletrónicas) e científicos. A 
concorrência crescente a nível mundial está 
a pôr em risco a posição da Europa neste 
domínio. Em consequência, a Europa tem 
interesse em assegurar que a sua indústria 
continue a prosperar neste mercado 
ferozmente competitivo. Além disso, os 
dados obtidos por satélites científicos 
europeus têm estado na origem de algumas 
das descobertas mais importantes das 
últimas décadas no domínio das ciências da 
Terra e da astronomia. Com esta 
capacidade única, o setor espacial europeu 
tem um papel crítico a desempenhar para 
enfrentar os desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O espaço constitui um fator potenciador 
importante, mas frequentemente invisível, 
de diversos serviços e produtos de 
importância crucial para a sociedade 
moderna, como a navegação, as 
comunicações, as previsões meteorológicas 
e a informação geográfica. A formulação e 
a execução de políticas a nível europeu, 
nacional e regional dependem cada vez 
mais de informações derivadas do espaço.
O setor espacial a nível mundial 
encontra-se em rápido crescimento e 
expansão para novas regiões (por exemplo, 
China e América do Sul). A indústria 
europeia é atualmente um importante 
exportador de satélites de primeira classe 

O espaço constitui um fator potenciador 
importante, mas frequentemente invisível, 
de diversos serviços e produtos de 
importância crucial para a sociedade 
moderna, como a navegação, as 
comunicações, as previsões meteorológicas 
e a informação geográfica. A formulação e 
a execução de políticas a nível europeu, 
nacional e regional dependem cada vez 
mais de informações derivadas do espaço.
O setor espacial a nível mundial 
encontra-se em rápido crescimento e 
expansão para novas regiões (por exemplo, 
China, América do Sul e África). A 
indústria europeia é atualmente um 
importante exportador de satélites de 
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para fins comerciais e científicos. A 
concorrência crescente a nível mundial está 
a pôr em risco a posição da Europa neste 
domínio. Em consequência, a Europa tem 
interesse em assegurar que a sua indústria 
continue a prosperar neste mercado 
ferozmente competitivo. Além disso, os 
dados obtidos por satélites científicos 
europeus têm estado na origem de algumas 
das descobertas mais importantes das 
últimas décadas no domínio das ciências da 
Terra e da astronomia. Com esta 
capacidade única, o setor espacial europeu 
tem um papel crítico a desempenhar para 
enfrentar os desafios identificados na 
Estratégia Europa 2020.

primeira classe para fins comerciais e 
científicos. A concorrência crescente a 
nível mundial está a pôr em risco a posição
da Europa neste domínio. Em 
consequência, a Europa tem interesse em 
assegurar que a sua indústria continue a 
prosperar neste mercado ferozmente 
competitivo. Além disso, os dados obtidos 
por satélites científicos europeus têm 
estado na origem de algumas das 
descobertas mais importantes das últimas 
décadas no domínio das ciências da Terra e 
da astronomia. Com esta capacidade única, 
o setor espacial europeu tem um papel 
crítico a desempenhar para enfrentar os 
desafios identificados na Estratégia Europa 
2020.

Or. en

Alteração 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia.
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União está 
fragmentada em programas nacionais de 
alguns Estados-Membros. Para manter a 
vantagem tecnológica e competitiva, é 
necessária ação a nível da União para
coordenar a investigação espacial,
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Tal 

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia.
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União está 
fragmentada em programas nacionais de 
alguns Estados-Membros e em programas 
da AEE. Para manter a vantagem 
tecnológica e competitiva da Europa e 
tirar o máximo partido dos investimentos,
em tempos de crise financeira e défices 
orçamentais, é necessária ação a nível da 
União, em conjunção com as atividades de 
investigação espacial dos 
Estados-Membros, da AEE e da indústria.



AM\907546PT.doc 91/170 PE492.765v01-00

PT

deve processar-se em coordenação com a 
Agência Espacial Europeia, que tem 
gerido com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros desde 
1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.

A preparação de uma agenda de 
investigação estratégica, envolvendo a 
indústria, a CE e as agências espaciais, 
deve, portanto, ser uma solução para 
apoiar uma visão mais bem definida de 
futuras vias tecnológicas para o setor 
espacial europeu. É igualmente 
necessária ação a nível da União para 
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Além 
disso, as informações fornecidas pelos 
satélites europeus permitirão aumentar as 
possibilidades de desenvolvimento de 
serviços inovadores a jusante baseados em 
satélite. Este é um setor de atividade típico 
para as PME e deve ser apoiado por 
medidas no domínio da investigação e 
inovação, a fim de colher todos os 
benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.

Or. en

Alteração 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia.
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União está 
fragmentada em programas nacionais de 

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia.
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União está 
fragmentada em programas nacionais de 



PE492.765v01-00 92/170 AM\907546PT.doc

PT

alguns Estados-Membros. Para manter a 
vantagem tecnológica e competitiva, é 
necessária ação a nível da União para 
coordenar a investigação espacial, 
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Tal 
deve processar-se em coordenação com a 
Agência Espacial Europeia, que tem gerido 
com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros desde 
1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.

alguns Estados-Membros. Para manter a 
vantagem tecnológica e competitiva, é 
necessária ação a nível da União para 
coordenar a investigação espacial, 
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Tal 
deve processar-se em coordenação com a 
Agência Espacial Europeia, que tem gerido 
com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros desde 
1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES, mas também 
no setor das comunicações eletrónicas, 
que contribuirá para a consecução dos 
objetivos da Agenda Digital da União, 
nomeadamente através da eliminação do 
"fosso digital", permitindo assim o 
surgimento de negócios eletrónicos em 
todo o território europeu e, por 
conseguinte, contribuindo para o 
desenvolvimento do mercado único 
digital.

Or. en

Alteração 1184
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia.
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União está 
fragmentada em programas nacionais de 
alguns Estados-Membros. Para manter a 
vantagem tecnológica e competitiva, é 
necessária ação a nível da União para 
coordenar a investigação espacial, 
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Tal 
deve processar-se em coordenação com a 
Agência Espacial Europeia, que tem gerido 
com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros desde 
1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia.
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União é 
sobretudo abordada nos programas 
nacionais ou da AEE de um subgrupo de 
Estados-Membros da UE. Para manter a 
vantagem tecnológica e competitiva, é 
necessária ação a nível da União para 
coordenar a investigação espacial, 
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Tal 
deve processar-se em coordenação com a 
Agência Espacial Europeia, que tem gerido 
com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros desde 
1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.

Or. en

Justificação

Reflete melhor a situação atual na UE.
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Alteração 1185
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia.
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União está 
fragmentada em programas nacionais de 
alguns Estados-Membros. Para manter a 
vantagem tecnológica e competitiva, é 
necessária ação a nível da União para 
coordenar a investigação espacial, 
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Tal 
deve processar-se em coordenação com a 
Agência Espacial Europeia, que tem gerido 
com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros desde 
1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia.
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União é 
abordada nos programas dos 
Estados-Membros e da AEE. Para manter 
a vantagem tecnológica e competitiva, é 
necessária ação a nível da União para 
coordenar a investigação espacial, 
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Tal 
deve processar-se em coordenação com a 
Agência Espacial Europeia, que tem gerido 
com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros desde 
1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.
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Or. en

Justificação

A Comissão Europeia deveria aderir aos programas espaciais já existentes da Agência 
Espacial Europeia (AEE), das agências espaciais nacionais e das partes interessadas dos 
setores industriais nos Estados-Membros.

Alteração 1186
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 2-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 O apoio dedicado à investigação e 
desenvolvimento de aplicações 
relacionadas com o espaço será sobretudo 
utilizado para ajudar a dar resposta aos 
desafios societais, como as alterações 
climáticas, o ambiente, os sistemas de 
transporte sustentáveis e a agricultura. Os 
objetivos da partilha de conhecimentos e 
do desenvolvimento interoperável 
suportam o apoio prestado nestas áreas.

Or. en

Alteração 1187
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.2 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação no domínio 
espacial ao abrigo do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 são consentâneas com as 
prioridades da política espacial da União 
uma vez que continuam a ser definidas 
pelos Conselhos «Espaço« da União e pela 

A investigação e a inovação no domínio 
espacial ao abrigo do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 são consentâneas com as 
prioridades da política espacial da União e 
com as necessidades dos programas 
operacionais europeus, uma vez que 
continuam a ser definidas pelos Conselhos
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Comissão Europeia. «Espaço» da União e pela Comissão 
Europeia.

Or. en

Alteração 1188
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria espacial 
competitiva e empresarial em combinação 
com uma comunidade de investigação de 
craveira mundial no domínio do espaço 
com vista a manter a liderança e 
independência europeias no domínio das
tecnologias espaciais, a promover a 
inovação no setor espacial e a permitir a 
inovação no domínio terrestre e com base 
no espaço, por exemplo com a utilização 
de dados de teledeteção e de navegação.

Tal implica a salvaguarda e o maior
desenvolvimento de uma indústria espacial 
competitiva e empresarial em combinação 
com uma comunidade de investigação de 
craveira mundial no domínio do espaço 
com vista a manter e reforçar a liderança
europeia, assegurando a disponibilidade 
de tecnologias necessárias – com a 
maturidade adequada, o nível de 
independência necessário e em condições 
competitivas – e a manter e reforçar a 
independência em subsetores estratégicos 
como o acesso às tecnologias espaciais ou 
críticas, a promover a inovação no setor 
espacial e a permitir a inovação no domínio 
terrestre e com base no espaço, por 
exemplo com a utilização de dados de 
teledeteção e de navegação.

Or. en

Justificação

Se a procura de tecnologias estratégicas necessárias para a implementação dos programas 
operacionais não for satisfeita na Europa, sê-lo-á noutra parte do mundo. Tal terá 
consequências para a nossa independência em relação ao desenvolvimento dessas 
tecnologias, bem como para o emprego e o crescimento.

Alteração 1189
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria 
espacial competitiva e empresarial em 
combinação com uma comunidade de 
investigação de craveira mundial no 
domínio do espaço com vista a manter a 
liderança e independência europeias no 
domínio das tecnologias espaciais, a 
promover a inovação no setor espacial e a 
permitir a inovação no domínio terrestre e 
com base no espaço, por exemplo com a 
utilização de dados de teledeteção e de 
navegação.

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma comunidade de 
investigação de craveira mundial no 
domínio do espaço com vista a manter a 
liderança e independência europeias no 
domínio das tecnologias espaciais, a 
apoiar uma indústria espacial 
competitiva, limpa e empresarial, a 
promover a inovação no setor espacial e a 
permitir a inovação no domínio terrestre e 
com base no espaço, por exemplo com a 
utilização de dados de teledeteção e de 
navegação.

Or. en

Alteração 1190
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria espacial 
competitiva e empresarial em combinação 
com uma comunidade de investigação de 
craveira mundial no domínio do espaço 
com vista a manter a liderança e 
independência europeias no domínio das 
tecnologias espaciais, a promover a 
inovação no setor espacial e a permitir a 
inovação no domínio terrestre e com base 
no espaço, por exemplo com a utilização 
de dados de teledeteção e de navegação.

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria espacial 
competitiva e empresarial em combinação 
com uma comunidade de investigação de 
craveira mundial no domínio do espaço 
com vista a manter a liderança e 
independência europeias no domínio das 
tecnologias espaciais, incluindo soluções 
limpas, a promover a inovação no setor 
espacial e a permitir a inovação no domínio 
terrestre e com base no espaço, por 
exemplo com a utilização de dados de 
teledeteção e de navegação.

Or. en
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Justificação

É importante promover a necessidade de soluções limpas no âmbito do desenvolvimento de 
uma indústria espacial verdadeiramente competitiva e empresarial.

Alteração 1191
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria espacial 
competitiva e empresarial em combinação 
com uma comunidade de investigação de 
craveira mundial no domínio do espaço 
com vista a manter a liderança e 
independência europeias no domínio das 
tecnologias espaciais, a promover a 
inovação no setor espacial e a permitir a 
inovação no domínio terrestre e com base 
no espaço, por exemplo com a utilização 
de dados de teledeteção e de navegação.

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria espacial 
competitiva, sustentável e empresarial em 
combinação com uma comunidade de 
investigação de craveira mundial no 
domínio do espaço com vista a manter a 
liderança e independência europeias no 
domínio das tecnologias espaciais, a 
promover a inovação no setor espacial e a 
permitir a inovação no domínio terrestre e 
com base no espaço, por exemplo com a 
utilização de dados de teledeteção e de 
navegação.

Or. en

Justificação

Chama a atenção para as melhorias ambientais necessárias no âmbito do setor espacial.

Alteração 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias e 
conceitos operacionais avançados no 
domínio do espaço, desde a fase de 
conceito até à demonstração no espaço, 

O objetivo é desenvolver tecnologias e 
conceitos operacionais avançados e 
facilitadores no domínio do espaço, desde 
a fase de conceito até à demonstração no 
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incluindo a navegação e a teledeteção, 
bem como a proteção dos bens espaciais 
contra ameaças como detritos e erupções 
solares. O desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias espaciais avançadas exigem a 
formação contínua de engenheiros e 
cientistas altamente qualificados.

espaço. Tal inclui tecnologias para a 
proteção dos bens espaciais contra ameaças 
como detritos e erupções solares, bem 
como para as telecomunicações por 
satélite, a navegação e a teledeteção. O 
desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias espaciais avançadas exigem a 
formação contínua de engenheiros e 
cientistas altamente qualificados, bem 
como vínculos estreitos entre estes e os 
utilizadores de aplicações espaciais.

Or. en

Alteração 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea b) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias e 
conceitos operacionais avançados no 
domínio do espaço, desde a fase de 
conceito até à demonstração no espaço, 
incluindo a navegação e a teledeteção, bem 
como a proteção dos bens espaciais contra 
ameaças como detritos e erupções solares.
O desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias espaciais avançadas exigem a 
formação contínua de engenheiros e 
cientistas altamente qualificados.

O objetivo é desenvolver tecnologias e 
conceitos operacionais avançados no 
domínio do espaço, desde a fase de 
conceito até à demonstração no espaço, 
incluindo a navegação, as comunicações 
eletrónicas e a teledeteção, bem como a 
proteção dos bens espaciais contra ameaças 
como detritos e erupções solares. O 
desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias espaciais avançadas exigem a 
formação contínua de engenheiros e 
cientistas altamente qualificados.

Or. en

Alteração 1194
Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea b) – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias e 
conceitos operacionais avançados no 
domínio do espaço, desde a fase de 
conceito até à demonstração no espaço, 
incluindo a navegação e a teledeteção, bem 
como a proteção dos bens espaciais contra 
ameaças como detritos e erupções solares. 
O desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias espaciais avançadas exigem a 
formação contínua de engenheiros e 
cientistas altamente qualificados.

O objetivo é desenvolver tecnologias e 
conceitos operacionais avançados no 
domínio do espaço, desde a fase de 
conceito até à demonstração no espaço, 
incluindo a navegação, as 
telecomunicações e a teledeteção, bem 
como a proteção dos bens espaciais contra 
ameaças como detritos e erupções solares. 
O desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias espaciais avançadas exigem a 
formação contínua de engenheiros e 
cientistas altamente qualificados.

Or. fr

Alteração 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se forem envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, arquivamento, validação, 
normalização e disponibilidade sustentável
dos dados espaciais, bem como para 
apoiar o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços de informação 
resultantes desses dados. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems –
GEOSS), nomeadamente através da plena 
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exploração do Programa GMES que 
constitui o seu principal contributo 
europeu, o Programa Europeu de 
Navegação por Satélite Galileo ou o IPCC 
no que diz respeito às questões ligadas às 
alterações climáticas. Será apoiada a 
rápida introdução destas inovações na 
aplicação relevante. Tal inclui igualmente 
a exploração de dados para o 
prosseguimento da investigação científica.

Or. en

Alteração 1196
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento, difusão e interoperabilidade, 
em particular a promoção do livre acesso 
e da troca de dados e metadados relativos 
às ciências da Terra, podem também 
assegurar uma maior rentabilidade dos 
investimentos em infraestruturas espaciais 
e contribuir para enfrentar desafios 
societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Or. en
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Alteração 1197
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems) e a 
contribuição da Europa, o Programa 
Europeu de Navegação por Satélite Galileo 
ou o IPCC no que diz respeito às questões 
ligadas às alterações climáticas.

Or. en

Justificação

Para ser mais explícito relativamente à ligação entre o Programa-Quadro Horizonte 2020 e 
os programas emblemáticos da UE relacionados com o espaço, em particular o GMES, assim 
como à ligação entre o GMES e a Rede Mundial de Sistemas de Observação da Terra.

Alteração 1198
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites Os dados provenientes de satélites 
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europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
programa europeu GMES, o Programa 
Europeu de Navegação por Satélite Galileo 
ou o IPCC no que diz respeito às questões 
ligadas às alterações climáticas.

Or. en

Justificação

O programa europeu GMES é o instrumento europeu de referência para a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra e, por conseguinte, deve ser devidamente mencionado.

Alteração 1199
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 



PE492.765v01-00 104/170 AM\907546PT.doc

PT

mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas e à monitorização dos oceanos.

Or. en

Alteração 1200
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea c) – parágrafo 1-A 
(novo)


Texto da Comissão Alteração

 Será prestado apoio ao desenvolvimento 
de um sistema de observação e 
informação ambiental global abrangente 
e sustentado, inclusive através da 
promoção da cooperação entre as 
comunidades de modelização climática e 
as comunidades de observação ambiental 
e gestão de dados. A inclusão dos 
Estados-Membros nessa cooperação é 
essencial, uma vez que as autoridades 
nacionais são frequentemente as 
detentoras dos registos de dados.

Or. en

Alteração 1201
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Garantir um retorno do capital 
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investido nos sistemas Galileo e EGNOS e 
apoiar a liderança europeia no domínio 
das aplicações
Os sistemas de navegação por satélite 
Galileo e EGNOS têm uma importância 
estratégica para a Europa. Para atingir o 
objetivo de difundir os benefícios 
socioeconómicos desses sistemas é 
indispensável desenvolver o potencial de 
aplicações inovadoras. Os setores mais 
importantes são a agricultura, a geodesia 
e a medição do tempo. É necessário 
garantir a liderança industrial da Europa 
nestes domínios, para que se possa 
assegurar a participação das PME e dos 
atores no domínio da investigação e da 
inovação desde as primeiras fases 
operacionais do projeto Galileo.

Or. it

Alteração 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3 – alínea d-A) (nova)


Texto da Comissão Alteração

 (d-A) Assegurar a rentabilidade dos 
investimentos no Galileo e no EGNOS e a 
liderança europeia no domínio das 
aplicações a jusante

 Os sistemas europeus de navegação por 
satélite, EGNOS e Galileo, são 
investimentos estratégicos da Europa e o 
desenvolvimento de aplicações inovadoras 
a jusante é necessário para obter os seus 
benefícios socioeconómicos. Aplicações 
profissionais como a agricultura de 
precisão, a geodesia, a temporização e a 
sincronização precisam de tirar partido do 
EGNOS e do Galileo, em sinergia com os 
serviços de observação da Terra, para 
garantir a liderança da indústria 
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europeia.

Or. en

Alteração 1203
Vladimír Remek

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6 – subponto 1.6.3-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 1.6.3-A. Maximização da rentabilidade 
dos investimentos na infraestrutura 
espacial europeia

 Deve ser incentivada a exploração da
atual infraestrutura espacial europeia 
mediante a promoção do desenvolvimento 
de produtos e serviços inovadores 
baseados na teledeteção e localização 
geográfica, bem como nas 
telecomunicações baseadas no espaço.
Esta necessidade de promover produtos e 
serviços inovadores, e, portanto, a 
necessidade de prestar apoio financeiro às 
iniciativas de I&D&I, é também evidente 
no caso dos programas EGNOS e Galileo 
devido ao facto de tal investimento 
garantir que os produtos e serviços 
resultantes geram benefícios 
socioeconómicos significativos. No que 
diz respeito ao pacote de financiamento 
proposto para o espaço no programa 
Horizonte 2020, considera-se que um 
objetivo de 15 a 20 % corresponderia bem 
ao potencial que o investimento em 
I&D&I nesses sistemas permitiria 
explorar. Os sistemas GNSS oferecem a 
possibilidade de novas aplicações no 
domínio dos transportes e em muitos 
outros domínios de atividade, em 
particular devido à precisão dos dados 
fornecidos pelo relógio atómico com que a 
constelação de satélites Galileo deverá ser 
equipada: energia, agricultura, 
meteorologia, transações financeiras, 
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seguros, etc.

Or. en

Alteração 1204
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Um instrumento financeiro de dívida 
(«Mecanismo de dívida») e um 
instrumento para capital próprio 
(«Mecanismo de capital próprio») 
contribuirão para ultrapassar esses 
problemas ao melhorar os perfis de 
financiamento e de risco das atividades de 
I&I em causa. Por seu turno, tal permitirá 
facilitar o acesso das empresas e outros 
beneficiários a empréstimos, garantias e 
outras formas de financiamento de capitais 
de risco, promover o investimento em fase 
precoce e o desenvolvimento de novos 
fundos de capital de risco, melhorar a 
transferência de conhecimentos e o 
mercado de direitos de propriedade 
intelectual, atrair fundos para o mercado de 
capital de risco e, em geral, contribuir para 
exercer um efeito catalisador desde a fase 
de conceção, desenvolvimento e 
demonstração de novos produtos e serviços 
até à sua comercialização.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1205
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Além disso, os bancos não têm geralmente 
capacidade para valorizar os ativos em 
conhecimentos, como por exemplo os 
direitos de propriedade intelectual, pelo 
que se mostram frequentemente 
indisponíveis para investir em empresas 
baseadas no conhecimento. A 
consequência é que muitas empresas 
inovadoras estabelecidas — tanto de 
grande como de pequena dimensão — não 
conseguem obter empréstimos para 
atividades I&I de alto risco.

Além disso, os bancos não têm geralmente 
capacidade para valorizar os ativos em 
conhecimentos, como por exemplo os 
direitos de propriedade intelectual, pelo 
que se mostram frequentemente 
indisponíveis para investir em empresas 
baseadas no conhecimento. A 
consequência é que muitas empresas 
inovadoras estabelecidas — tanto de 
grande como de pequena dimensão — não 
conseguem obter empréstimos para 
atividades I&I de alto risco. O Banco 
Europeu de Investimento, que gere o 
mecanismo de dívida em nome da 
Comissão, poderá ter um mandato 
limitado para emprestar dinheiro a 
projetos com um elevado risco tecnológico 
e não apenas para oferecer empréstimos a 
taxas abaixo do preço de mercado a 
projetos com um baixo risco tecnológico.
Esse mandato, no entanto, estará sujeito a 
critérios rigorosos de gestão das carteiras 
e do risco dos projetos, bem como a 
critérios e uma supervisão adequados da 
rentabilidade do risco. Na área da 
energia, o mecanismo de dívida poderá 
satisfazer as necessidades dos projetos que 
acarretem, em média, um risco 
tecnológico mais elevado do que os 
projetos financiados através do 
Mecanismo de Financiamento da Partilha 
de Riscos do Sétimo Programa-Quadro, 
sob reserva de critérios rigorosos de 
gestão das carteiras e do risco dos 
projetos.

Or. en

Alteração 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.2 – parágrafo 9


Texto da Comissão Alteração

Os mecanismos de dívida e o mecanismo
de capitais próprios, apoiados por um 
conjunto de medidas de acompanhamento, 
apoiarão a realização dos objetivos 
políticos do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Com este fim em vista, serão 
dedicados à consolidação e melhoria da 
qualidade da base científica da Europa, à 
promoção da investigação e inovação com 
uma agenda centrada nas empresas e à 
resposta a desafios societais, com uma 
incidência em atividades como 
ações-piloto e de demonstração, bancos de 
ensaios e aceitação pelo mercado.

Os mecanismos de dívida e de capitais 
próprios, apoiados por um conjunto de 
medidas de acompanhamento geridas pelo 
Banco Europeu de Investimento e pelo 
Fundo Europeu de Investimento, apoiarão 
a realização dos objetivos políticos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Com 
este fim em vista, serão dedicados à 
consolidação e melhoria da qualidade da 
base científica da Europa, à promoção da 
investigação e inovação com uma agenda 
centrada nas empresas e à resposta a 
desafios societais, com uma incidência em 
atividades como ações-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e 
aceitação pelo mercado. Com vista a 
garantir uma massa crítica e uma 
abordagem ao nível de toda a cadeia de 
inovação, devem visar preferencialmente 
atividades resultantes de outras ações 
financiadas ao abrigo do programa 
Horizonte 2020, incluindo o novo 
instrumento específico para as PME.

Or. en

Alteração 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.2 – parágrafo 9


Texto da Comissão Alteração

Os mecanismos de dívida e o mecanismo 
de capitais próprios, apoiados por um 
conjunto de medidas de acompanhamento, 
apoiarão a realização dos objetivos 
políticos do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Com este fim em vista, serão 
dedicados à consolidação e melhoria da 

Os mecanismos de dívida e o mecanismo 
de capitais próprios, apoiados por um 
conjunto de medidas de acompanhamento, 
apoiarão a realização dos objetivos 
políticos do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Com este fim em vista, serão 
dedicados à consolidação e melhoria da 
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qualidade da base científica da Europa, à 
promoção da investigação e inovação com 
uma agenda centrada nas empresas e à 
resposta a desafios societais, com uma 
incidência em atividades como 
ações-piloto e de demonstração, bancos de 
ensaios e aceitação pelo mercado.

qualidade da base científica da Europa, à 
promoção da investigação e inovação com 
uma agenda centrada nas empresas e à 
resposta a desafios societais, com uma 
incidência em atividades como 
ações-piloto e de demonstração, bancos de 
ensaios e aceitação pelo mercado. Devem 
ser organizadas ações específicas de 
apoio, como atividades de informação e 
orientação para as PME. As autoridades 
regionais, as associações de PME, as 
câmaras de comércio e os intermediários 
financeiros devem ser envolvidos na 
programação e implementação dessas 
atividades.

Or. en

Alteração 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.2 – parágrafo 10


Texto da Comissão Alteração

Além disso, contribuirão para cumprir os 
objetivos de I&I de outros programas e 
políticas noutros domínios, como a política 
agrícola comum, a ação climática
(transição para uma economia
hipocarbónica e adaptação às alterações 
climáticas) e a política comum de pescas.
Serão desenvolvidas complementaridades 
com instrumentos financeiros nacionais e 
regionais no contexto do Quadro 
Estratégico Comum para a política de 
coesão, no qual está previsto um maior 
papel para os instrumentos financeiros.

Além disso, contribuirão para cumprir os 
objetivos de I&I de outros programas e 
políticas noutros domínios, como a política 
agrícola comum, a ação climática
(transição para uma economia com baixo 
nível de emissões e adaptação às alterações 
climáticas) e a política comum de pescas.
Serão desenvolvidas complementaridades 
com instrumentos financeiros nacionais e 
regionais no contexto do Quadro 
Estratégico Comum para a política de 
coesão, no qual está previsto um maior 
papel para os instrumentos financeiros.

Or. en
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Alteração 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.2 – parágrafo 10


Texto da Comissão Alteração

Além disso, contribuirão para cumprir os 
objetivos de I&I de outros programas e 
políticas noutros domínios, como a política 
agrícola comum, a ação climática
(transição para uma economia 
hipocarbónica e adaptação às alterações 
climáticas) e a política comum de pescas.
Serão desenvolvidas complementaridades 
com instrumentos financeiros nacionais e 
regionais no contexto do Quadro 
Estratégico Comum para a política de 
coesão, no qual está previsto um maior 
papel para os instrumentos financeiros.

Além disso, contribuirão para cumprir os 
objetivos de I&I de outros programas e 
políticas noutros domínios, como a política 
agrícola comum, a ação climática
(transição para uma economia 
hipocarbónica e adaptação às alterações 
climáticas), a política comum de pescas, a 
política de coesão e o Programa para a 
Competitividade das Empresas e PME 
(COSME). Serão desenvolvidas 
complementaridades com instrumentos 
financeiros nacionais e regionais no 
contexto do Quadro Estratégico Comum 
para a política de coesão, no qual está 
previsto um maior papel para os 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 1210
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.2 – parágrafo 12


Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de capital próprio e a 
componente PME do mecanismo de dívida 
serão implementados como parte dos dois 
instrumentos financeiros da União que 
prestam apoio à I&I e ao crescimento das 
PME, em conjugação com os mecanismos 
de dívida e de capital próprio ao abrigo do 
Programa Competitividade das Empresas e 
PME.

O mecanismo de capital próprio e a 
componente PME do mecanismo de dívida 
serão implementados como parte dos dois 
instrumentos financeiros da União que 
prestam apoio à I&I e ao crescimento das 
PME, em conjugação com os mecanismos 
de dívida e de capital próprio ao abrigo do 
Programa Competitividade das Empresas e 
PME. Pelo menos um terço do orçamento 
dos instrumentos financeiros da UE no 
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quadro do programa Horizonte 2020 será 
afetado às PME, através do mecanismo de 
capital próprio e da componente PME do 
mecanismo de dívida.

Or. en

Alteração 1211
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de 
excelência.

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de
excelência.

 Com vista a garantir uma massa crítica e 
uma abordagem ao nível de toda a cadeia 
de inovação, devem visar 
preferencialmente atividades resultantes 
de outras ações financiadas ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, incluindo o 
apoio à fase 3 do novo instrumento 
específico para as PME.

Or. en

Alteração 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de 
excelência.

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de 
excelência. Com vista a garantir uma 
massa crítica e uma abordagem ao nível 
de toda a cadeia de inovação, devem visar 
preferencialmente atividades resultantes 
de outras ações financiadas ao abrigo do 
programa Horizonte 2020, incluindo o 
apoio à fase 3 do novo instrumento 
específico para as PME.

Or. en

Alteração 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de 
excelência.

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de 
excelência. Deve ser dada mais atenção ao 
risco associado ao projeto do que ao risco 
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associado à empresa, nomeadamente no 
caso das PME.

Or. en

Alteração 1214
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de 
excelência.

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de 
excelência, incluindo as que tiverem um 
risco mais elevado.

Or. en

Justificação

Importante para apoiar especialmente as inovações de risco elevado/ganhos elevados, que 
muitas vezes conduzem a inovações mais radicais e potencialmente causadoras de 
perturbações, mas que os intermediários financeiros tradicionais hesitam em financiar.

Alteração 1215
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 3 – ponto 1


Texto da Comissão Alteração

(1) Com base na procura, concedendo (1) Com base na procura, concedendo 
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empréstimos e garantias em função do 
princípio «primeiro a chegar, primeiro a ser 
servido», com apoio específico para 
beneficiários como as PME e empresas de 
média capitalização. Esta componente 
responderá ao crescimento constante e 
contínuo do volume de empréstimos do 
RSFF, que é baseado na procura. Na 
componente PME, as atividades serão 
apoiadas com vista a melhorar o acesso ao 
financiamento pelas PME e outras 
entidades com atividades centradas na I&D 
e/ou na inovação.

empréstimos e garantias em função do 
princípio «primeiro a chegar, primeiro a ser 
servido», com apoio específico para 
beneficiários como as PME e empresas de 
média capitalização. Esta componente 
responderá ao crescimento constante e 
contínuo do volume de empréstimos do 
RSFF, que é baseado na procura. Na 
componente PME, as atividades serão 
apoiadas com vista a melhorar o acesso ao 
financiamento pelas PME e outras 
entidades com atividades centradas na I&D 
e/ou na inovação, como os financiamentos 
garantidos por propriedade intelectual ou 
a utilização de ativos incorpóreos como 
garantia.

Or. en

Justificação

As empresas em fase de arranque e derivadas têm muitas vezes dificuldades em fornecer aos 
bancos garantias ou o seu historial. Por conseguinte, soluções inovadoras de financiamento 
beneficiam sobretudo intervenientes deste tipo, cujo acesso aos financiamentos é 
particularmente difícil.

Alteração 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 3 – ponto 2


Texto da Comissão Alteração

(2) Com orientação específica, incidindo 
em políticas e setores-chave cruciais para 
enfrentar os desafios societais, reforçando 
a competitividade, apoiando o crescimento 
sustentável, hipocarbónico e inclusivo e 
proporcionando bens públicos ambientais e 
outros. Esta componente ajudará a União a 
abordar aspetos de investigação e inovação 
de objetivos das políticas setoriais.

(2) Com orientação específica, incidindo 
em políticas e setores-chave cruciais para 
enfrentar os desafios societais, reforçando 
a competitividade, apoiando o crescimento 
sustentável, com baixo nível de emissões e 
inclusivo e proporcionando bens públicos 
ambientais e outros. Esta componente 
ajudará a União a abordar aspetos de 
investigação e inovação de objetivos das 
políticas setoriais.
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Or. en

Alteração 1217
Rolandas Paksas

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


Texto da Comissão Alteração

 O FEST funcionará nas três prioridades 
do programa Horizonte 2020. O 
orçamento do FEST será afetado às três 
prioridades, proporcionalmente à 
repartição do orçamento global do 
programa Horizonte 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 
contribuições 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 Proativo e as 
iniciativas emblemáticas do FEST.

 A avaliação de todos os projetos do FEST 
observará exclusivamente critérios 
rigorosos de excelência científica e 
tecnológica e, no segundo e terceiro 
pilares, de potencial de inovação 
(impacto).

Or. en

Alteração 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 3


Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de capital próprio incidirá 
nos fundos de capital de risco na fase 
inicial disponibilizando capital de risco e
quase-capital próprio (incluindo capital 
intermédio) a empresas de carteiras 
individuais. O mecanismo terá igualmente 
a possibilidade de investir nas fases de 
expansão e crescimento em articulação 
com o mecanismo de capital próprio para o 
crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME, a 
fim de assegurar um apoio contínuo nas 
fases de arranque e desenvolvimento das 
empresas.

O mecanismo de capital próprio incidirá 
nos fundos de capital de risco 
disponibilizando capital de risco e
quase-capital próprio (incluindo capital 
intermédio) a empresas de carteiras 
individuais na fase inicial. O mecanismo 
terá igualmente a possibilidade de investir 
nas fases de expansão e crescimento em 
articulação com o mecanismo de capital 
próprio para o crescimento no âmbito do 
Programa Competitividade das Empresas e 
PME, a fim de assegurar um apoio 
contínuo nas fases de arranque e 
desenvolvimento das empresas.

Or. en

Justificação

Fundos de capital de risco mais importantes garantem investimentos significativos às 
empresas em fase inicial. A tónica deve incidir nas empresas, e não nos fundos. Esta 
disposição complementa o programa COSME, no qual os fundos de capital de risco apoiam 
investimentos nas empresas em fase de expansão e crescimento. Os investimentos nas 
empresas em fase inicial e nas empresas em fase de expansão e crescimento podem provir de 
um único fundo.

Alteração 1219
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de capital próprio incidirá 
nos fundos de capital de risco na fase 
inicial disponibilizando capital de risco e 
quase-capital próprio (incluindo capital 
intermédio) a empresas de carteiras 
individuais. O mecanismo terá igualmente 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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a possibilidade de investir nas fases de 
expansão e crescimento em articulação 
com o mecanismo de capital próprio para o 
crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME, a 
fim de assegurar um apoio contínuo nas 
fases de arranque e desenvolvimento das 
empresas.

Or. it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1220
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 5


Texto da Comissão Alteração

Podem ser reservados fundos com vista a 
atingir determinados objetivos políticos, 
com base na experiência positiva adquirida 
no âmbito do Programa Competitividade 
das Empresas e PME com a reserva de 
fundos para a eco-inovação.

Devem ser reservados fundos com vista a 
atingir determinados objetivos políticos, 
com base na experiência positiva adquirida 
no âmbito do Programa Competitividade 
das Empresas e PME com a reserva de 
fundos para a eco-inovação, 
nomeadamente para atingir objetivos 
relacionados com os desafios societais 
identificados. Mais concretamente, pelo 
menos um terço do orçamento será 
afetado a projetos de energias renováveis 
e eficiência da utilização final de energia.

Or. en

Alteração 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 6 
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Texto da Comissão Alteração

A componente de arranque, que apoia as 
fases de lançamento e iniciais, deve 
permitir investimentos em fundos próprios 
nomeadamente em organizações de 
transferência de conhecimentos, fundos de 
capital de lançamento, fundos de capital de 
lançamento transfronteiras, instrumentos 
de coinvestimento de investidores 
providenciais (business angels), ativos de 
propriedade intelectual, plataformas para o 
intercâmbio e comércio de direitos de 
propriedade intelectual e fundos de capital 
de risco para empresas em fase inicial.

A componente de arranque, que apoia as 
fases de lançamento e iniciais, deve 
permitir investimentos em fundos próprios 
nomeadamente em organizações de 
transferência de conhecimentos, fundos de 
capital de lançamento, fundos de capital de 
lançamento e em fase inicial
transfronteiras, instrumentos de 
coinvestimento de investidores 
providenciais (business angels), ativos de 
propriedade intelectual, plataformas para o 
intercâmbio e comércio de direitos de 
propriedade intelectual e fundos de capital 
de risco para empresas em fase inicial e 
fundos de fundos de arranque para 
atividades transfronteiras conjugados, 
eventualmente, com o mecanismo de 
capital próprio ao abrigo do Programa 
Competitividade das Empresas e PME.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa alargar e definir com maior rigor a lista de tipos de investimento 
possíveis através do mecanismo de capital próprio, de modo a melhorar o financiamento 
transfronteiras e multinacional: o mecanismo de capital próprio deve prever a possibilidade 
de apoio, não só de fundos de capital de lançamento transfronteiras, mas também de fundos 
em fase inicial com atividades para além das fronteiras nacionais, que atualmente enfrentam 
as mesmas dificuldades em termos de internacionalização.

Alteração 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 7


Texto da Comissão Alteração

A componente de crescimento 
disponibilizará investimentos para a fase de 
expansão e crescimento, em conjunto com 
o mecanismos de capital próprio ao abrigo 

A componente de crescimento 
disponibilizará investimentos para a fase de 
expansão e crescimento, em conjunto com 
os mecanismos de capital próprio ao abrigo 
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do Programa Competitividade das 
Empresas e PME, incluindo investimentos 
em fundos-de-fundos que desenvolvem 
atividades transfronteiras e que investem 
em fundos de capital de risco, a maior parte 
dos quais terá uma incidência temática para 
apoio aos objetivos da Estratégia Europa 
2020.

do Programa Competitividade das 
Empresas e PME, incluindo investimentos 
em fundos-de-fundos do setor privado e 
público que desenvolvem atividades 
transfronteiras e que investem em fundos 
de capital de risco, a maior parte dos quais 
terá uma incidência temática para apoio 
aos objetivos da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Justificação

Tal como no programa COSME, é importante clarificar que o mecanismo de capital próprio 
do programa Horizonte 2020 apoiará igualmente os fundos-de-fundos do setor privado, o que 
atrairá mais capital do setor privado para os fundos de capital de risco.

Alteração 1223
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 7 

Texto da Comissão Alteração

A componente de crescimento 
disponibilizará investimentos para a fase de 
expansão e crescimento, em conjunto com 
o mecanismos de capital próprio ao abrigo 
do Programa Competitividade das 
Empresas e PME, incluindo investimentos 
em fundos-de-fundos que desenvolvem 
atividades transfronteiras e que investem 
em fundos de capital de risco, a maior parte 
dos quais terá uma incidência temática para 
apoio aos objetivos da Estratégia Europa 
2020.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Face à situação extremamente difícil do 
mercado europeu de capitais de risco, e 
dada a urgência da situação, deveria ser 
possível estabelecer um projeto-piloto de 
fundos de fundos de capital de risco no 
início do próximo período orçamental de 
2014-2020.

Or. fr

Justificação

O capital de risco constitui uma fonte essencial de financiamento para milhares de empresas 
europeias inovadoras em fase de arranque e para PME com potencial de crescimento rápido, 
que habitualmente têm dificuldade em obter financiamento dos bancos devido ao seu modelo 
empresarial que, apesar de promissor, continua por testar. A criação de um projeto-piloto de 
fundos de fundos de capital de risco, maximizando, assim, o efeito de alavanca do orçamento 
da UE, ajudaria a combater a crise.

Alteração 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 7-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de capital próprio, que 
disponibiliza financiamento da dívida, 
deve ser acionado em conjunto com o 
mecanismo de capital próprio ao abrigo 
do Programa Competitividade das 
Empresas e PME, enquanto instrumento 
único e integrado da UE, a fim de 
proporcionar às empresas financiamento 
de capital de risco no domínio da 
inovação e do crescimento, desde a fase 
de lançamento até à fase de crescimento.
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Or. fr

Justificação

É conveniente referir que, para que possam funcionar de forma eficiente e dar resposta às 
necessidades do mercado, os dois mecanismos de apoio de capitais de risco ao abrigo do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e do Programa COSME devem constituir, na prática, um 
instrumento de financiamento único e integrado.

Alteração 1226
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é incentivar o
crescimento através do aumento dos níveis 
de inovação nas PME, contemplando as 
suas diferentes necessidades de inovação 
ao longo de todo o ciclo de inovação e para 
todos os tipos de inovação, criando assim 
PME de crescimento mais rápido e mais 
ativas a nível internacional.

O objetivo específico é incentivar o
desenvolvimento económico sustentável
através do aumento dos níveis de inovação 
nas PME, contemplando as suas diferentes 
necessidades de inovação ao longo de todo 
o ciclo de inovação e para todos os tipos de
PME.

Or. en

Alteração 1227
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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


Texto da Comissão Alteração

Contudo, as PME têm – não obstante a sua 
quota importante em termos económicos e 
de emprego e o seu significativo potencial 
de inovação – problemas ligados à 
dimensão que as impedem de ser tornar 
mais inovadoras e competitivas. Embora a 
Europa produza um número de empresas 

Contudo, as PME têm – não obstante a sua 
quota importante em termos económicos e 
de emprego e o seu significativo potencial 
de inovação – vários tipos de problemas
que as impedem de se tornar mais 
inovadoras e competitivas, incluindo falta 
de recursos financeiros e de acesso ao 
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em fase de arranque semelhante ao dos 
EUA, as PME europeias têm muito mais 
dificuldade em se tornarem empresas de 
grande dimensão que as suas congéneres 
dos EUA. O ambiente empresarial 
internacionalizado com cadeias de valor 
cada vez mais interligadas intensifica a 
pressão sobre as mesmas. As PME têm 
necessidade de valorizar a sua capacidade 
de inovação. Têm necessidade de gerar, 
absorver e comercializar novos 
conhecimentos e ideias comerciais mais 
rapidamente e em maior medida a fim de 
poderem competir com sucesso nos 
mercados globais em rápida evolução. O 
desafio consiste em estimular mais a 
inovação nas PME, melhorando assim a 
sua competitividade e o seu crescimento.

financiamento, falta de competências na 
gestão da inovação, deficiências na 
ligação em rede e cooperação com 
entidades externas e utilização 
insuficiente dos contratos públicos para 
promover a inovação nas PME. Embora a 
Europa produza um número de empresas 
em fase de arranque semelhante ao dos 
EUA, as PME europeias têm muito mais 
dificuldade em se tornarem empresas de 
grande dimensão que as suas congéneres 
dos EUA. O ambiente empresarial 
internacionalizado com cadeias de valor 
cada vez mais interligadas intensifica a 
pressão sobre as mesmas. As PME têm 
necessidade de valorizar a sua capacidade 
de inovação. Têm necessidade de gerar, 
absorver e comercializar novos 
conhecimentos e ideias comerciais mais 
rapidamente e em maior medida a fim de 
poderem competir com sucesso nos 
mercados globais em rápida evolução. O 
desafio consiste em estimular mais a 
inovação nas PME, melhorando assim a 
sua competitividade e sustentabilidade.

Or. en

Alteração 1228
Ioannis A. Tsoukalas

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


Texto da Comissão Alteração

Contudo, as PME têm – não obstante a sua 
quota importante em termos económicos e 
de emprego e o seu significativo potencial 
de inovação – problemas ligados à 
dimensão que as impedem de ser tornar 
mais inovadoras e competitivas. Embora a 
Europa produza um número de empresas 
em fase de arranque semelhante ao dos 
EUA, as PME europeias têm muito mais 
dificuldade em se tornarem empresas de 

Contudo, as PME têm – não obstante a sua 
quota importante em termos económicos e 
de emprego e o seu significativo potencial 
de inovação – problemas ligados à 
dimensão que as impedem de ser tornar 
mais inovadoras e competitivas. Embora a 
Europa produza um número de empresas 
em fase de arranque semelhante ao dos 
EUA, as PME europeias têm muito mais 
dificuldade em se tornarem empresas de 
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grande dimensão que as suas congéneres 
dos EUA. O ambiente empresarial 
internacionalizado com cadeias de valor 
cada vez mais interligadas intensifica a 
pressão sobre as mesmas. As PME têm 
necessidade de valorizar a sua capacidade 
de inovação. Têm necessidade de gerar, 
absorver e comercializar novos 
conhecimentos e ideias comerciais mais 
rapidamente e em maior medida a fim de 
poderem competir com sucesso nos 
mercados globais em rápida evolução. O 
desafio consiste em estimular mais a 
inovação nas PME, melhorando assim a 
sua competitividade e o seu crescimento.

grande dimensão que as suas congéneres 
dos EUA. O ambiente empresarial 
internacionalizado com cadeias de valor 
cada vez mais interligadas intensifica a 
pressão sobre as mesmas. As PME têm 
necessidade de valorizar a sua capacidade 
de investigação e inovação. Têm 
necessidade de gerar, absorver e 
comercializar novos conhecimentos e 
ideias comerciais mais rapidamente e em 
maior medida a fim de poderem competir 
com sucesso nos mercados globais em 
rápida evolução. O desafio consiste em 
estimular mais a inovação nas PME, 
melhorando assim a sua competitividade e 
o seu crescimento.

Or. en

Alteração 1229
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

A compatibilidade das subvenções como 
instrumento de financiamento para os 
investigadores migrantes deve ser 
garantida em prol da mobilidade na 
Europa. As questões de natureza fiscal 
devem ser solucionadas e a proteção 
social deve ser garantida aos cientistas 
europeus.

Or. de

Justificação

As subvenções são uma componente chave para promover a colaboração científica a nível 
internacional. A mobilidade na Europa não deve ser dificultada por problemas de 
compatibilidade, questões de natureza fiscal ou a falta de proteção social dos investigadores.



AM\907546PT.doc 125/170 PE492.765v01-00

PT

Alteração 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As PME são motores-chave da inovação 
graças à sua capacidade para transformar, 
de forma rápida e eficiente, novas ideias 
em negócios de sucesso. Funcionam como 
importantes vias para a transferência de 
conhecimentos levando os resultados da 
investigação para o mercado. Os últimos 
vinte anos demonstram que se verificou 
uma renovação de setores completos e a 
criação de novos setores graças à atividade 
de PME inovadoras. As empresas de rápido 
crescimento são cruciais para o 
desenvolvimento de indústrias emergentes 
e para a aceleração das mudanças 
estruturais de que a Europa necessita para 
se tornar numa economia baseada no 
conhecimento e hipocarbónica com um 
crescimento sustentado e criação de 
empregos de alta qualidade.

As PME são motores-chave da inovação 
graças à sua capacidade para transformar, 
de forma rápida e eficiente, novas ideias 
em negócios de sucesso. Funcionam como 
importantes vias para a transferência de 
conhecimentos levando os resultados da 
investigação para o mercado. Os últimos 
vinte anos demonstram que se verificou 
uma renovação de setores completos e a 
criação de novos setores graças à atividade 
de PME inovadoras. As empresas de rápido 
crescimento são cruciais para o 
desenvolvimento de indústrias emergentes 
e para a aceleração das mudanças 
estruturais de que a Europa necessita para 
se tornar numa economia baseada no 
conhecimento e com baixo nível de 
emissões, com um crescimento sustentado 
e criação de empregos de alta qualidade.

Or. en

Alteração 1231
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Há PME em todos os setores da economia.
As PME são uma parte mais importante da 
economia europeia do que noutras regiões 
como os Estados Unidos da América.
Todos os tipos de PME podem inovar. É 
necessário apoiar e incentivar as PME para 
que estas invistam em investigação e 

Há PME em todos os setores da economia.
As PME são uma parte mais importante da 
economia europeia do que noutras regiões 
como os Estados Unidos da América.
Todos os tipos de PME podem inovar. É 
necessário apoiar as PME para que estas 
invistam em investigação e inovação e 



PE492.765v01-00 126/170 AM\907546PT.doc

PT

inovação. Ao fazê-lo, devem ser capazes 
de aproveitar o pleno potencial de inovação 
do mercado interno e do Espaço Europeu 
da Investigação, a fim de criar novas 
oportunidades comerciais na Europa e no 
mundo e contribuir para encontrar soluções 
para os principais desafios societais.

reforcem a sua capacidade de gerir os 
processos de inovação. Ao fazê-lo, devem 
ser capazes de aproveitar o pleno potencial 
de inovação do mercado interno e do 
Espaço Europeu da Investigação, a fim de 
criar novas oportunidades comerciais na 
Europa e no mundo e contribuir para 
encontrar soluções para os principais 
desafios societais.

Or. en

Justificação

Muitas PME continuam a não ter um pensamento estratégico em matéria de processos de 
inovação ou capacidade para gerir estes processos. O programa deve apoiar igualmente o 
reforço da capacidade de gestão da inovação por parte das PME.

Alteração 1232
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 3


Texto da Comissão Alteração

A participação na investigação e inovação 
da União reforça a capacidade tecnológica 
e de I&D das PME, aumentando a sua 
capacidade para gerar, absorver e utilizar 
novos conhecimentos, intensifica a 
exploração económica de novas soluções, 
estimula a inovação em produtos, serviços 
e modelos empresariais, promove 
atividades comerciais em mercados mais 
vastos e internacionaliza as redes de 
conhecimentos das PME. As PME que 
disponham de um boa gestão da inovação, 
recorrendo frequentemente a competências 
e recursos externos, apresentam um melhor 
desempenho que as outras.

A participação na investigação e inovação 
da União reforça a capacidade tecnológica 
e de I&D das PME, aumentando a sua 
capacidade para gerar, absorver e utilizar 
novos conhecimentos, intensifica a 
exploração económica de novas soluções,
estimula a inovação em produtos, serviços 
e modelos empresariais, promove 
atividades comerciais em mercados mais 
vastos e internacionaliza as redes de 
conhecimentos das PME. As PME que 
disponham de um boa gestão da inovação, 
recorrendo frequentemente a competências 
e recursos externos, apresentam um melhor 
desempenho que as outras. As PME 
também desempenham um papel chave 
enquanto beneficiárias e destinatárias dos 
processos de transferência de tecnologia e 
conhecimento, contribuindo para a 
transposição para o mercado das 
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inovações resultantes da investigação 
levada a cabo nas universidades, nos 
organismos públicos de investigação e nas 
PME que realizam investigação.

Or. en

Justificação

Outras PME são uma importante – e preferencial – fonte de tecnologia e conhecimento para 
as PME. Por conseguinte, as PME que realizam investigação – como as apoiadas pelo 
Programa Eureka-Eurostars – devem ser consideradas uma fonte de inovação equivalente 
aos organismos públicos de investigação e às universidades.

Alteração 1233
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

As colaborações transfronteiras são um 
elemento importante na estratégia de 
inovação das PME com vista a ultrapassar 
alguns dos seus problemas de dimensão, 
como o acesso a competências científicas e 
tecnológicas e a novos mercados.
Contribuem para transformar as ideias em 
lucro e crescimento da empresa e também 
para aumentar o investimento privado em 
investigação e inovação.

As colaborações transfronteiras são um 
elemento importante na estratégia de 
inovação das PME com vista a ultrapassar 
alguns dos seus problemas de dimensão, 
como o acesso a competências científicas e 
tecnológicas e a novos mercados.
Contribuem para transformar as ideias em 
lucro e crescimento da empresa e também 
para aumentar o investimento privado em 
investigação e inovação. A formação e a 
transferência de tecnologia para as PME 
podem ser componentes chave para 
aumentar a sua competitividade e 
inovação.

Or. en

Alteração 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

As colaborações transfronteiras são um 
elemento importante na estratégia de 
inovação das PME com vista a ultrapassar 
alguns dos seus problemas de dimensão, 
como o acesso a competências científicas e 
tecnológicas e a novos mercados.
Contribuem para transformar as ideias em 
lucro e crescimento da empresa e também 
para aumentar o investimento privado em 
investigação e inovação.

As colaborações transfronteiras são um 
elemento importante na estratégia de 
inovação das PME com vista a ultrapassar 
alguns dos seus problemas de dimensão, 
como o acesso a competências científicas e 
tecnológicas e a novos mercados.
Contribuem para transformar as ideias em 
lucro e crescimento da empresa e também 
para aumentar o investimento privado em 
investigação e inovação. A formação e a 
transferência de tecnologia para as PME 
são componentes chave para aumentar a 
sua competitividade e inovação.

Or. en

Alteração 1235
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

(a) Integração do apoio às PME (a) Apoio às PME através de um 
instrumento para as PME

Or. en

Alteração 1236
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para 
o efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

Um instrumento específico para as PME, 
disponibilizando apoio por fases e serviços 
associados, financiado por um mínimo de 
10 % do orçamento do programa 
Horizonte 2020, será estabelecido e 
funcionará sob uma única estrutura de 
gestão, com um regime administrativo 
simplificado e um único ponto de entrada.
O instrumento em favor das PME visará 
todos os tipos de PME inovadoras que 
tenham potencial e ambição em termos de 
desenvolvimento, crescimento e/ou
internacionalização. O apoio será prestado 
a todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações a nível de serviços, não 
tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado. Serão 
implementados serviços específicos de 
apoio à inovação para as PME que 
participem no instrumento para as PME, 
com base nas estruturas existentes, como 
a Rede Empresarial Europeia e outros 
prestadores de serviços de inovação e 
planos de consultoria/orientação.

Or. en

Alteração 1237
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 



PE492.765v01-00 130/170 AM\907546PT.doc

PT

efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O 
apoio será prestado a todos os tipos de 
inovação, incluindo inovações a nível de 
serviços, não tecnológicas e sociais. O 
objetivo é desenvolver e capitalizar o 
potencial de inovação das PME, 
colmatando a lacuna de financiamento na 
fase inicial de atividades de investigação e 
inovação de alto risco, promovendo as 
inovações e intensificando a 
comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento e inovação, 
incidindo especialmente sobre as 
empresas em fase de arranque e derivadas 
e as PME em rápido crescimento. As 
PME serão os principais candidatos, mas 
serão encorajadas a cooperar com 
institutos de investigação e outras 
empresas. O apoio será prestado a todos os 
tipos de inovação, incluindo inovações a 
nível de serviços, não tecnológicas e 
sociais. O objetivo é desenvolver e 
capitalizar o potencial de inovação das 
PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação radical e de 
alto risco, promovendo as inovações e 
intensificando a comercialização dos 
resultados da investigação do setor 
privado. O instrumento funcionará sob 
uma única estrutura de gestão, com um 
regime administrativo simplificado e um 
único ponto de entrada. Será 
implementada uma estrutura específica de 
apoio à inovação, com base nas estruturas 
existentes, como a Rede Empresarial 
Europeia e outros prestadores de serviços 
de inovação e planos de 
consultoria/orientação, para ajudar as 
PME que participem neste instrumento a 
tirar o máximo partido dos resultados da 
investigação.

Or. en

Justificação

Os instrumentos específicos para as PME propostos são demasiado vagos e requerem 
clarificação no texto. Deve ser inequivocamente focada a I&I, e não o crescimento e a 
internacionalização propriamente ditos. Embora deva ser a PME a conduzir as operações, os 
melhores resultados são alcançados mediante cooperação com institutos de investigação e 
empresas de maior dimensão, dando origem à transferência de conhecimentos.
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Alteração 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, com vista a participar no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, serão 
criadas melhores condições para as PME.
Além disso, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais, dado que cada 
atividade tem um claro valor acrescentado 
europeu. O objetivo é desenvolver e 
capitalizar o potencial de inovação das 
PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

Or. en

Alteração 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME incluirá módulos de financiamento 
visíveis para acesso simples e rápido e
visará todos os tipos de PME inovadoras 
que tenham uma forte ambição em termos 
de desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização. O apoio será prestado 
a todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações a nível de serviços, não 
tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado. O 
instrumento para as PME será 
implementado segundo uma lógica 
ascendente e através de propostas abertas 
(sem temas predefinidos).

Or. en

Alteração 1240
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
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descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais, dado que os 
projetos têm uma dimensão europeia. O 
objetivo é desenvolver e capitalizar o 
potencial de inovação das PME, 
colmatando a lacuna de financiamento na 
fase inicial de atividades de investigação e 
inovação de alto risco, promovendo as 
inovações e intensificando a 
comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado. O 
instrumento concederá um selo de 
qualidade às PME de sucesso, tendo em 
vista a sua participação em contratos 
públicos.

Or. en

Justificação

O valor acrescentado pode ser realizado de muitas formas, e não só através de parcerias 
transnacionais. O instrumento para as PME deve aproveitar a experiência dos projetos de 
aplicação comercial CIP, que apoiam projetos de um beneficiário único, com uma clara 
dimensão europeia.

Alteração 1241
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem
descontinuidades que abranja todo o ciclo 

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME, sob um único 
organismo de gestão, que disponibilizará 
apoio por fases e sem descontinuidades que 
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de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

abranja todo o ciclo de inovação. O 
instrumento em favor das PME visará 
todos os tipos de PME inovadoras que 
tenham uma forte ambição em termos de 
desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização. O apoio será prestado 
a todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações a nível de serviços, não 
tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

Or. en

Alteração 1242
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de inovação em
PME que tenham uma forte ambição em 
termos de desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização. O apoio será prestado 
a todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações a nível de serviços, não 
tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
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a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

Or. en

Justificação

Poderia ser difícil definir "PME inovadoras".

Alteração 1243
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um programa específico 
a favor das PME que disponibilizará apoio 
por fases e sem descontinuidades que 
abranja todo o ciclo de inovação. O 
instrumento em favor das PME visará 
todos os tipos de PME inovadoras que 
tenham uma forte ambição em termos de 
desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização. O apoio será prestado 
a todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações a nível de serviços, não 
tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

Or. en

Justificação

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
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order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Alteração 1244
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito.

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito. Os projetos e o 
apoio em colaboração constituem um dos 
principais alvos do financiamento. Os 
membros da Rede Empresarial Europeia 
apoiarão igualmente as PME mediante 
aconselhamento em matéria de atribuição 
de fundos à investigação e inovação 
através dos seus serviços de consultoria, 
regionais e locais, próximos da empresa.

Or. de

Alteração 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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


Texto da Comissão Alteração

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 
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específico para esse efeito. específico para esse efeito. Este 
instrumento criará a flexibilidade 
necessária para permitir a integração das 
PME durante a execução dos projetos, 
bem como um horizonte temporal 
limitado, de duração inferior aos projetos, 
no caso dos projetos de investigação.
Permitirá igualmente a criação de uma 
nova categoria de projetos de menor 
dimensão (microprojetos) para as PME 
como "spin-outs" de projetos de 
investigação de maior envergadura.

Or. en

Alteração 1246
Teresa Riera Madurell

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


Texto da Comissão Alteração

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito.

O objetivo específico para as PME terá 
uma relação temática com o objetivo 
específico "Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais" e com cada 
um dos objetivos específicos no âmbito da 
prioridade "Desafios societais".

Or. en

Alteração 1247
Amalia Sartori

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


Texto da Comissão Alteração

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais
serão aplicáveis ao instrumento específico 

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais
farão uso do instrumento específico para 
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para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito.

as PME, atribuirão um montante específico 
para esse efeito e afetarão montantes 
suficientes para ajudar pelo menos 10 000 
PME a realizar as suas atividades de 
inovação com uma dimensão europeia.

Or. en

Justificação

A ligação entre desafios societais e o instrumento para as PME não deve ser diluída. A fim de 
assegurar uma economia de escala na gestão do instrumento para as PME, é necessário 
indicar uma série de projetos a favor de PME com vista a garantir uma execução eficaz desse 
instrumento, nomeadamente serviços de consultoria e orientação.

Alteração 1248
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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


Texto da Comissão Alteração

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais
serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito.

O instrumento específico para as PME 
lançará convites à apresentação de 
propostas ascendentes em todos os 
objetivos específicos sobre desafios 
societais e liderança em matéria de 
tecnologias facilitadoras e industriais.

Or. en

Alteração 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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


Texto da Comissão Alteração

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
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serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito.

serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão 10 % do seu 
orçamento ao instrumento para as PME.

Or. en

Alteração 1250
Paul Rübig

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


Texto da Comissão Alteração

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito.

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
serão aplicáveis ao programa específico 
para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito.

Or. en

Justificação

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Alteração 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 2-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 O instrumento específico para as PME 
deve ser gerido a nível central, a fim de 
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assegurar a aplicação coerente das 
regras, a visibilidade do instrumento e um 
único ponto de entrada, facilitando a 
participação das PME. O instrumento 
PME deve contribuir para os objetivos 
específicos da "Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais" e dos 
"Desafios societais".

Or. en

Alteração 1252
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 2-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 O instrumento para as PME pode 
igualmente ser utilizado como 
instrumento de contratos pré-comerciais 
ou contratos públicos para soluções 
inovadoras para uma necessidade comum 
descendente específica, identificada por 
entidades públicas adjudicantes da UE, 
na Europa.

Or. en

Alteração 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 2-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 O instrumento para as PME deve ser 
gerido a nível central, a fim de assegurar 
a aplicação coerente das regras, a 
visibilidade do instrumento e um único 
ponto de entrada, facilitando a 
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participação das PME.

Or. en

Alteração 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 2-B (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Este instrumento criará a flexibilidade 
necessária para permitir a integração das 
PME durante a execução dos projetos, 
bem como um horizonte temporal 
limitado, de duração inferior aos projetos, 
no caso dos projetos de investigação.
Permitirá igualmente a criação de uma 
nova categoria de projetos de menor 
dimensão (microprojetos) para as PME, 
que poderão ser criados a nível 
independente ou como "spin-offs" de 
projetos de investigação de maior 
envergadura.

Or. en

Alteração 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 2-C (novo)


Texto da Comissão Alteração

 O instrumento para as PME estará sujeito 
a uma revisão intercalar aprofundada. Se 
os objetivos de utilização do instrumento 
para as PME não forem cumpridos, os 
restantes fundos serão reafetados aos 
pilares da liderança industrial e dos 
desafios societais.
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Or. en

Alteração 1256
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parte introdutória


Texto da Comissão Alteração

(c) Promover a capacidade de inovação das 
PME

(c) Integrar o apoio às PME e reforçar a 
capacidade de inovação das PME

Or. en

Alteração 1257
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 serão 
apoiadas nomeadamente com vista a 
promover a capacidade de inovação das 
PME.

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. As 
atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 serão 
apoiadas nomeadamente com vista a 
promover a capacidade de inovação das 
PME. Isto inclui igualmente a promoção 
de uma participação reforçada das PME 
na gestão do programa, nomeadamente a 
participação na definição das agendas de 
investigação e na implementação das 
parcerias público-privadas.

Or. en
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Alteração 1258
Patrizia Toia,

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o Programa-
Quadro Horizonte 2020 serão apoiadas 
nomeadamente com vista a promover a 
capacidade de inovação das PME.

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o Programa-
Quadro Horizonte 2020 serão apoiadas 
nomeadamente com vista a promover a 
capacidade de inovação das PME, 
nomeadamente financiando as 
instituições europeias de investigação 
aplicada para que trabalhem em projetos 
acordados com PME individuais, 
suportando os custos e riscos da 
investigação aplicada, comprometendo-se 
a industrializar os resultados obtidos.

Or. it

Alteração 1259
Francesco De Angelis

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 serão 
apoiadas nomeadamente com vista a 
promover a capacidade de inovação das 
PME.

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 serão 
apoiadas nomeadamente com vista a 
promover a capacidade de inovação das 
PME através de "cheques de inovação" 
que permitam às partes interessadas 
utilizar os serviços de um prestador de 
serviços de investigação de outro 
Estado-Membro ou país associado.

Or. en
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Justificação

A criação de "cheques" para a comercialização de serviços pode ser um instrumento útil para 
reforçar o crescimento das PME.

Alteração 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 serão 
apoiadas nomeadamente com vista a 
promover a capacidade de inovação das 
PME.

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 serão 
apoiadas nomeadamente com vista a 
promover a capacidade de inovação das 
PME. Prevê-se uma estreita cooperação 
com a Rede Empresarial Europeia 
financiada pelo programa COSME.

Or. en

Alteração 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminar os obstáculos específicos que 
impedem, em especial, o crescimento de 
PME inovadoras.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminar os obstáculos específicos que 
impedem, em especial, o crescimento de 
PME inovadoras. Determinadas 
metodologias regulamentares utilizadas 
para avaliar a eco-toxicidade das 
substâncias impedem a introdução no 
mercado de preparados à base de 
substâncias naturais complexas. É 
necessário desenvolver novas 
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metodologias para que o impacto 
ambiental das substâncias naturais 
complexas possa ser avaliado de forma 
mais eficiente. 

Or. fr

Justificação

Determinadas metodologias utilizadas para avaliar a eco-toxicidade não são adaptadas às 
propriedades das substâncias naturais complexas e, nomeadamente, aos ensaios de 
biodegradabilidade exigidos ao abrigo do Programa REACH. O impacto ambiental dessas 
substâncias não pode ser avaliado de forma adequada através das metodologias existentes, o 
que pode impedir a sua introdução no mercado. Consequentemente, a competitividade e o 
crescimento das PME ficam comprometidos, nomeadamente no setor dos óleos essenciais.

Alteração 1262
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminar os obstáculos específicos que 
impedem, em especial, o crescimento de 
PME inovadoras.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminar os obstáculos específicos que 
impedem, em especial, o crescimento de 
PME inovadoras, bem como introduzir 
uma cláusula de inovação que permita a 
seleção das PME que proponham 
produtos inovadores.

Or. fr

Alteração 1263
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminar os obstáculos específicos que 
impedem, em especial, o crescimento de 
PME inovadoras.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado a fim de melhorar as 
condições-quadro para a inovação e 
eliminar os obstáculos específicos que 
impedem, em especial, o crescimento da 
inovação nas PME.

Or. en

Justificação

Poderia ser difícil definir "PME inovadoras".

Alteração 1264
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Promoção de procedimentos de contratos 
públicos inovadores que permitam o 
acesso de empresas de transferência de 
tecnologia a esses procedimentos pela 
primeira vez. 

Or. fr

Alteração 1265
Amalia Sartori

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


Texto da Comissão Alteração

 (d-A) Apoiar a transferência de 
conhecimento e tecnologia entre a 
investigação pública e o mercado. Apoiar 
os processos de transferência entre o 
âmbito da investigação pública e as PME 
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inovadoras, como mecanismo eficaz para 
a transposição para o mercado dos 
resultados da investigação e das invenções 
criadas pelas universidades, centros de 
investigação e PME que realizam 
investigação. Estes projetos de "spin-in" 
terão o objetivo de apoiar cerca de 2 000 
PME europeias por ano.

Or. en

Justificação

Os projetos de "spin-in" não estão contemplados no orçamento sob a rubrica "Inovação nas 
PME". A fim de encontrar um intermediário a nível local (e também nos Estados-Membros 
mais pequenos), o número mínimo de PME a apoiar deve ser pelo menos de 2 000.

Alteração 1266
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1


Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é melhorar a saúde 
ao longo da vida e o bem-estar de todos.

O objetivo específico é melhorar a saúde 
ao longo da vida e o bem-estar de todos, 
bem como erradicar as desigualdades em 
matéria de saúde e bem-estar, 
determinadas pelo estatuto 
socioeconómico e pelo género.

Or. en

Alteração 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
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para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade, 
soluções para lidar com a autonomia de 
uma população envelhecida e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Or. en

Justificação

A importância dos aspetos sociais irá aumentar no futuro próximo.

Alteração 1268
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida 
para todos, uma saúde economicamente 
sustentável, segura e de elevada qualidade 
e oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 1269
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2


Texto da Comissão Alteração

Uma saúde e bem-estar ao longo da vida Igualdade na saúde e bem-estar ao longo 
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para todos, uma saúde economicamente 
sustentável e de elevada qualidade e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

da vida, sistemas de saúde e de prestação 
de cuidados economicamente 
sustentáveis, de elevada qualidade e 
inovadores, proteção social e 
oportunidades para novos empregos e 
crescimento são os objetivos do apoio à 
investigação e inovação em resposta a este 
desafio, dando um contributo importante 
para a Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 A investigação deve permitir um reforço 
das terapias avançadas e das terapias 
celulares e centrar-se no tratamento de 
doenças crónicas e degenerativas.

Or. en

Alteração 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2-B (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Deve ser necessário reforçar a 
investigação ao nível das doenças que 
derivam do aumento das temperaturas e 
das alterações climáticas, que afetam os 
países do Mediterrâneo em particular, 
mas não em exclusivo.

Or. en
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Alteração 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2-C (novo)


Texto da Comissão Alteração

 A investigação deve permitir um reforço 
das terapias avançadas e das terapias 
celulares e centrar-se no tratamento de 
doenças crónicas e degenerativas.

Or. en

Alteração 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências. Uma gestão eficaz 
inclui a consideração dos custos 
adicionais gerados por um ambiente que 
não seja acessível para pessoas com 
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deficiência.

Or. fr

Alteração 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3


Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das despesas
societais e financeiras da União em 
sistemas de saúde e de assistência social 
com as medidas de prevenção e cuidados 
de saúde em todas a idades a tornarem-se 
cada vez mais dispendiosas, com a 
previsão de quase duplicação do número de 
europeus com mais de 65 anos, passando 
de 85 milhões em 2008 para 151 milhões 
até 2060, e com os europeus com mais de 
80 anos a aumentar de 22 milhões para 61 
milhões no mesmo período. As despesas 
resultam igualmente de discriminação em 
razão da deficiência e da criação de 
ambientes físicos e sociais inacessíveis 
para pessoas com deficiência. A redução 
ou contenção destes custos de forma a que 
não se tornem insustentáveis depende, em 
parte, de assegurar a saúde e o bem-estar 
ao longo da vida de todos e, por 
conseguinte, da prevenção, tratamento e 
gestão eficazes das doenças e deficiências.

Or. en

Alteração 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3 
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Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de uma 
melhor informação e responsabilização 
dos cidadãos relativamente aos fatores 
determinantes da saúde com vista a 
otimizar a saúde e o bem-estar ao longo da 
vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Or. fr

Justificação

Assegurar o futuro dos sistemas de saúde e de assistência social da UE, que atualmente se 
encontram numa situação muito difícil, implica, entre outros aspetos, determinadas escolhas 
e abordagens por parte das autoridades públicas, incluindo uma maior responsabilização dos 
cidadãos relativamente a comportamentos de risco relacionados com doenças evitáveis.

Alteração 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3


Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
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idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A maior longevidade é 
um desenvolvimento que traz 
consequências e oportunidades sociais e 
económicas positivas para a sociedade. A 
redução ou contenção destes custos de 
forma a que não se tornem insustentáveis 
depende, em parte, de assegurar a saúde e o 
bem-estar ao longo da vida de todos e, por 
conseguinte, da prevenção, tratamento e 
gestão eficazes das doenças e deficiências.

Or. en

Alteração 1277
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3


Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com
os europeus com mais de 80 anos a
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

Verifica-se um aumento das desigualdades 
em matéria de saúde e bem-estar, a par 
com um aumento das despesas da União 
em sistemas de saúde e de assistência 
social, com as medidas de prevenção e 
cuidados de saúde em todas as idades a 
tornarem-se cada vez mais dispendiosas. O
número de europeus com mais de 65 anos
deverá passar de 85 milhões em 2008 para
151 milhões até 2060, e os europeus com 
mais de 80 anos aumentar de 22 milhões 
para 61 milhões no mesmo período.
Assegurar a igualdade de acesso à saúde e 
bem-estar e reduzir o peso de fatores 
determinantes como o género ou a 
situação socioeconómica, a par com a 
redução ou contenção destes custos de 
forma a que não se tornem insustentáveis,
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depende, em parte, de assegurar a saúde e o 
bem-estar ao longo da vida de todos e, por 
conseguinte, da prevenção, tratamento e 
gestão eficazes das doenças e deficiências.

Or. en

Alteração 1278
Patrizia Toia,

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.
Relativamente a outras doenças, 
nomeadamente as doenças 
neurodegenerativas, as estratégias de 
prevenção, para serem eficazes, exigirão 
antes de mais um impulso considerável da 
investigação das suas causas e o 
desenvolvimento de melhores diagnósticos 
e melhores opções de tratamento.

Or. it

Alteração 1279
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças As doenças crónicas, como as doenças 
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cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas, as doenças 
autoimunes, as doenças neurológicas e 
mentais, o excesso de peso e obesidade e 
várias limitações funcionais são 
importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. en

Alteração 1280
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas, as doenças 
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade e várias limitações funcionais 
são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. en

Alteração 1281
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
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doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas, as doenças 
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade e várias limitações funcionais 
são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. en

Alteração 1282
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, doenças respiratórias, o 
cancro, a diabetes, as doenças respiratórias, 
as doenças neurológicas e mentais, o 
excesso de peso e obesidade e várias 
limitações funcionais são importantes 
causas de deficiência, de problemas de 
saúde e de morte prematura, e representam 
custos sociais e económicos consideráveis.

Or. fr

Alteração 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4


Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurodegenerativas, as doenças 
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade e várias limitações funcionais 
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deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. en

Alteração 1284
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, as 
síndromes de dependência, o excesso de 
peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

Or. de

Alteração 1285
Vicky Ford

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


Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
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doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros.
Este número irá continuar a aumentar de 
forma dramática, em grande parte devido 
ao envelhecimento da população da 
Europa e ao aumento associado das 
doenças neurodegenerativas. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Contudo, no 
caso de outras patologias, como as 
doenças neurodegenerativas, as 
estratégias de prevenção eficazes irão 
exigir primeiro um impulso considerável 
da investigação das suas causas e o 
desenvolvimento de melhores opções de 
diagnóstico precoce e tratamento, 
incluindo terapias avançadas 
personalizadas.

Or. en

Alteração 1286
Oreste Rossi,

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

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos. 
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros. O cancro representa 
um quarto de todas as mortes e é a 
principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos, 
enquanto mais de 27 milhões de pessoas 
na União sofrem de diabetes e o custo total 
das doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. 
Estes dados continuarão a aumentar 
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socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

drasticamente, principalmente devido ao 
aumento das doenças neurodegenerativas, 
como as doenças de Parkinson e de 
Alzheimer, que está ligado ao aumento da 
idade média da população europeia. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. No entanto, 
relativamente a outras doenças, 
nomeadamente as doenças 
neurodegenerativas, as estratégias de 
prevenção, para serem eficazes, exigirão 
antes de mais um impulso considerável da 
investigação das suas causas e o 
desenvolvimento de melhores diagnósticos 
e melhores opções de tratamento.

Or. it

Alteração 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

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


Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Este 
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número irá continuar a aumentar de 
forma dramática, em grande parte devido 
ao envelhecimento da população da 
Europa e ao aumento associado das 
doenças neurodegenerativas, como a 
doença de Parkinson e a doença de 
Alzheimer. Contudo, no caso de outras 
patologias – nomeadamente as doenças 
neurodegenerativas –, as estratégias de 
prevenção eficazes irão exigir primeiro 
um impulso considerável da investigação 
das suas causas e o desenvolvimento de 
melhores opções de diagnóstico precoce e 
tratamento.

Or. en

Justificação

Os fatores socioeconómicos associados aos distúrbios cerebrais são enormes, havendo uma 
necessidade premente de atribuir um financiamento significativo à investigação das suas 
causas, à melhoria dos métodos de diagnóstico precoce e ao desenvolvimento de melhores 
opções de tratamento. Este facto é sobretudo verificado nas doenças neurodegenerativas, que 
irão tornar-se cada vez mais frequentes e dispendiosas para os sistemas de saúde, devido ao 
envelhecimento da população.

Alteração 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

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


Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
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estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Contudo, no 
caso de outras patologias –
nomeadamente as doenças 
neurodegenerativas –, as estratégias de 
prevenção eficazes irão exigir primeiro 
um impulso considerável da investigação 
das suas causas e o desenvolvimento de 
melhores opções de diagnóstico precoce e 
tratamento.

Or. en

Justificação

Os custos sociais e económicos associados aos distúrbios cerebrais são enormes, havendo 
uma necessidade premente de atribuir um financiamento significativo à investigação das suas 
causas, à melhoria dos métodos de diagnóstico precoce e ao desenvolvimento de melhores 
opções de tratamento. Este facto é sobretudo verificado nas doenças neurodegenerativas, que 
irão tornar-se cada vez mais frequentes e dispendiosas para os sistemas de saúde, devido ao 
envelhecimento da população.

Alteração 1289
Seán Kelly

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


Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
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fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

fatores ambientais, de estilo de vida e
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Contudo, no 
caso de outras patologias –
nomeadamente as doenças 
neurodegenerativas –, as estratégias de 
prevenção eficazes irão exigir primeiro 
um impulso considerável da investigação 
das suas causas e o desenvolvimento de 
melhores opções de diagnóstico precoce e 
tratamento.

Or. en

Justificação

Os custos sociais e económicos associados aos distúrbios cerebrais são enormes, havendo 
uma necessidade premente de atribuir um financiamento significativo à investigação das suas 
causas, à melhoria dos métodos de diagnóstico precoce e ao desenvolvimento de melhores 
opções de tratamento. Este facto é sobretudo verificado nas doenças neurodegenerativas, que 
irão tornar-se cada vez mais frequentes e dispendiosas para os sistemas de saúde, devido ao 
envelhecimento da população.

Alteração 1290
Patrizia Toia,

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

Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos. 
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos. 
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. 
Este número continuará a aumentar 
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socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

drasticamente, principalmente devido ao 
envelhecimento da população da Europa 
e ao aumento da incidência de doenças 
neurodegenerativas, como a doença de 
Parkinson e a doença de Alzheimer. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Or. it

Alteração 1291
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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


Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros.
Mais de 120 milhões de cidadãos padecem 
de doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas na União, 
prevendo-se que o custo total destas 
doenças seja de 240 mil milhões de euros.
Os fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Or. en
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Alteração 1292
Marisa Matias

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


Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 192 
mil milhões de euros, enquanto o cancro 
representa um quarto de todas as mortes e é 
a principal causa de morte em pessoas com 
idades compreendidas entre 45 e 64 anos.
Mais de 27 milhões de pessoas na União 
sofrem de diabetes e mais de 120 milhões 
padecem de doenças reumáticas e 
musculoesqueléticas e o custo total das 
doenças cerebrais (incluindo, mas não 
limitadas às que afetam a saúde mental) foi 
estimado em 800 mil milhões de euros. Os 
fatores ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Or. en

Alteração 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 5 – parágrafo 1-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 As doenças raras continuam a ser um 
importante desafio para a UE e os 
Estados-Membros. Existem entre 6 000 e 
8 000 doenças raras que afetam cerca de 
30 milhões de pessoas na Europa. Só será 
possível desenvolver um tratamento eficaz
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se os Estados-Membros cooperarem, uma 
vez que o número de casos existentes em 
cada Estado-Membro não é suficiente 
para realizar uma investigação eficaz.

Or. en

Alteração 1294
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

As doenças da infância, incluindo as 
doenças associadas à prematuridade e os 
próprios partos prematuros, representam 
um grande desafio social. A saúde das 
crianças é uma das maiores prioridades 
da União Europeia. Tal como no caso das 
doenças raras, só é possível desenvolver 
uma investigação e um tratamento 
eficazes no quadro de uma estratégia 
europeia comum.

Or. de

Justificação

Um em cada dez bebés na Europa nasce de parto prematuro. As consequências do 
nascimento prematuro são atualmente consideradas a causa mais comum de mortalidade 
infantil, apesar de a maior parte dos países europeus proporcionar aos recém-nascidos um 
nível de assistência satisfatório.  Só na Alemanha, o custo da assistência prestada aos bebés 
prematuros ascende quase a 500 milhões de euros por ano. Por conseguinte, é urgentemente 
necessária investigação à escala europeia neste domínio.

Alteração 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

 As doenças nas crianças, incluindo 
crianças prematuras.

 A saúde das crianças é uma prioridade 
central para a União Europeia. Tal como 
sucede no caso das doenças raras, só será 
possível desenvolver investigação e 
tratamentos eficazes no âmbito de um 
esforço europeu comum.

Or. en

Alteração 1296
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa. 
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos.

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa. 
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos. Tal implica 
necessariamente o apoio de atividades de 
investigação alternativas ou 
complementares ao tratamento com 
antibióticos, como a terapia 
bacteriofágica ou o uso de medicamentos 
baseados em bacteriófagos.

Or. fr

Alteração 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6


Texto da Comissão Alteração

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa.
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos.

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose, malária e doenças 
negligenciadas) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa.
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos.

Or. en

Alteração 1298
Judith A. Merkies

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


Texto da Comissão Alteração

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa.
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos.

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa.
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos. Uma preocupação 
crescente são as doenças relacionadas 
com a água.

Or. en

Alteração 1299
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6


Texto da Comissão Alteração

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa.
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes e para a ameaça do 
aumento da resistência a agentes 
antimicrobianos.

As doenças infecciosas (p. ex., VIH/SIDA, 
tuberculose e malária) são um motivo de 
preocupação a nível mundial, 
representando 41% dos 1,5 mil milhões de 
anos de vida ajustados pela incapacidade a 
nível mundial, 8% destes na Europa.
Deve-se também estar preparado para 
epidemias emergentes, para doenças 
infecciosas em vias de reaparecimento e 
para a ameaça do aumento da resistência a 
agentes antimicrobianos.

Or. en

Alteração 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00


Texto da Comissão Alteração

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes, dado que muitas vezes 
não é testado o seu efeito no grupo etário 
que os utiliza com mais frequência, 
nomeadamente os idosos. Deve ser 
abordada a questão das persistentes 
desigualdades em termos de saúde e deve 
ser assegurado o acesso a sistemas de 
saúde e de prestação de cuidados
eficientes e competentes e a opções de 
tratamento seguras para todos os 
europeus, independentemente da sua 
idade ou condição social.
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Or. en

Justificação

Os idosos utilizam mais de 30 % dos medicamentos sujeitos a receita médica e mais de 40 % 
dos medicamentos de venda livre. Uma vez que este facto faz dos idosos o maior grupo de 
utilizadores em termos de produtos farmacêuticos, devem envidar-se esforços para assegurar 
que os efeitos dos medicamentos que tomam sejam testados neste grupo etário.

Alteração 1301
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 7


Texto da Comissão Alteração

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes, e a validade dos testes 
em animais que lhes servem de base cada 
vez mais contestada. É necessário 
melhorar a ciência regulamentar. Deve 
ser abordada a questão das persistentes 
desigualdades em termos de saúde e deve 
ser assegurado o acesso a sistemas de 
saúde eficientes e competentes para todos 
os europeus.

Or. en

Justificação

A investigação na UE deve apoiar a mudança de paradigma na investigação biomédica, 
afastando-se dos testes em animais e abraçando os métodos modernos de teste do século XXI.
Os progressos ao nível da biologia molecular, biotecnologia e outras áreas estão a abrir 
caminho para melhorias notáveis no modo como os cientistas podem avaliar medicamentos e 
vacinas. Estes progressos podem tornar os testes mais rápidos, menos dispendiosos e mais 
relevantes de forma mais direta para os humanos.
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 7-A (novo)


Texto da Comissão Alteração

 Outros fatores como a riqueza, a inclusão, 
o empenhamento, o capital social e o 
trabalho afetam igualmente a saúde e o 
bem-estar, sendo necessário adotar uma 
abordagem holística.

Or. en


