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Alteração 1303
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte III – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde e bem-estar 
para todos e colocar a Europa numa 
posição de líder no mercado mundial em 
rápida expansão de inovações no domínio 
da saúde e do bem-estar.

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu e em parceria com os países 
terceiros pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios 
mundiais, colaborando assim na 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, permitir uma 
melhor saúde e bem-estar para todos e 
colocar a Europa numa posição de líder no 
mercado mundial em rápida expansão de 
inovações no domínio da saúde e do bem-
estar.

Or. fr

Alteração 1304
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde e bem-estar 
para todos e colocar a Europa numa 
posição de líder no mercado mundial em 
rápida expansão de inovações no domínio 
da saúde e do bem-estar.

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu e em parceria com os países 
terceiros pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios 
mundiais, colaborando assim na 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, permitir uma 
melhor saúde e bem-estar para todos e 
colocar a Europa numa posição de líder no 
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mercado mundial em rápida expansão de 
inovações no domínio da saúde e do bem-
estar.

Or. fr

Alteração 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde e bem-estar 
para todos e colocar a Europa numa 
posição de líder no mercado mundial em 
rápida expansão de inovações no domínio 
da saúde e do bem-estar.

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu e em parceria com os países 
terceiros pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios 
mundiais, colaborando assim na 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio, permitir uma 
melhor saúde e bem-estar para todos e 
colocar a Europa numa posição de líder no 
mercado mundial em rápida expansão de 
inovações no domínio da saúde e do bem-
estar.

Or. fr

Justificação

As doenças, em particular as infecciosas, não se detêm nas fronteiras de cada Estado-
Membro, pelo que a luta contra a sua propagação, em conformidade com os objetivos da 
União, contribui para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Dar à 
Europa uma posição de liderança nos mercados mundiais é, obviamente, um dos pilares da 
ação externa da União, mas esta deve também respeitar os seus compromissos 
internacionais, daí a chamada de atenção para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

Alteração 1306
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 1  

Texto da Comissão Alteração

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde e bem-estar 
para todos e colocar a Europa numa 
posição de líder no mercado mundial em 
rápida expansão de inovações no domínio 
da saúde e do bem-estar.

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde e bem-estar 
para todos, proteger a Europa contra as 
pandemias mundiais e colocar a Europa 
numa posição de líder no mercado mundial 
em rápida expansão de inovações no 
domínio da saúde e do bem-estar.

Or. en

Alteração 1307
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

A doença e a deficiência não estão 
limitadas por fronteiras nacionais. Uma 
resposta da investigação e inovação a nível 
europeu pode, e deve, dar um contributo 
crucial para responder a estes desafios, 
permitir uma melhor saúde e bem-estar 
para todos e colocar a Europa numa 
posição de líder no mercado mundial em 
rápida expansão de inovações no domínio 
da saúde e do bem-estar.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Alteração 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente. Para fazer face a estes desafios, 
o êxito em termos de inovação depende de 
um justo equilíbrio entre a investigação a 
montante e o apoio prestado às 
aplicações. A investigação em 
colaboração completa a investigação 
exploratória, financiada no âmbito do 
primeiro pilar. A investigação em 
colaboração a montante é uma 
ferramenta estratégica que deve ser 
financiada nos mesmos moldes que a 
investigação clínica, de modo a tornar a 
Europa mais competitiva no setor da 
saúde.

Or. fr

Alteração 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das incapacidades e das 
discriminações de que são objeto as 
pessoas com deficiência devido a 
ambientes não acessíveis, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. fr

Alteração 1310
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental dos fatores 
determinantes da saúde, da doença, das 
deficiências, do desenvolvimento e do 
envelhecimento (incluindo a esperança de 
vida), bem como da tradução generalizada 
e sem descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
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estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente. É igualmente necessário 
enfrentar o desafio do ponto de vista das 
ciências sociais e económicas e das 
ciências humanas.

Or. en

Alteração 1311
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação mundial entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente, inclusivamente em termos de 
capacidade de investigação e de 
desenvolvimento nas zonas endémicas.

Para este desafio, como para outros, o 
sucesso em termos de inovação dependerá 
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de um justo equilíbrio entre a 
investigação a montante e o apoio às 
aplicações. A investigação em 
colaboração completa a investigação 
exploratória, financiada pelo primeiro 
pilar. A investigação em colaboração a 
montante é uma ferramenta estratégica 
que tem de ser financiada no mesmo 
molde que a investigação clínica, de modo 
a tornar a Europa mais competitiva na 
indústria da saúde.

Or. en

Alteração 1312
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis, eficazes e 
acessíveis. Além disso, a pertinência destes 
desafios em toda a Europa e, em muitos 
casos, a nível mundial exige uma resposta 
caracterizada por um apoio a longo prazo e 
coordenado à cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. en

Justificação

Para que a investigação possa proporcionar máximos benefícios societais, esta deve 
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apresentar soluções inovadoras e eficazes, mas os seus resultados devem igualmente estar 
acessíveis ao grande público.

Alteração 1313
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis, eficazes e 
acessíveis. Além disso, a pertinência destes 
desafios em toda a Europa e, em muitos 
casos, a nível mundial exige uma resposta 
caracterizada por um apoio a longo prazo e 
coordenado à cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. en

Alteração 1314
Marisa Matias

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

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
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doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis, eficazes e 
acessíveis. Além disso, a pertinência destes 
desafios em toda a Europa e, em muitos 
casos, a nível mundial exige uma resposta 
caracterizada por um apoio a longo prazo e 
coordenado à cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. en

Alteração 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis, eficazes e 
acessíveis. Além disso, a pertinência destes 
desafios em toda a Europa e, em muitos 
casos, a nível mundial exige uma resposta 
caracterizada por um apoio a longo prazo e 
coordenado à cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. en
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Justificação

Para que a investigação possa proporcionar máximos benefícios societais, os seus resultados 
devem estar acessíveis ao grande público.

Alteração 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis, eficazes e 
acessíveis. Além disso, a pertinência destes 
desafios em toda a Europa e, em muitos 
casos, a nível mundial exige uma resposta 
caracterizada por um apoio a longo prazo e 
coordenado à cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

Or. en

Justificação

Para que a investigação possa proporcionar máximos benefícios societais, esta deve 
apresentar soluções inovadoras e eficazes e os seus resultados devem igualmente estar 
acessíveis ao grande público.

Alteração 1317
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente.

A resposta depende da excelência em 
investigação com vista a melhorar a nossa 
compreensão fundamental da saúde, da 
doença, das deficiências, do 
desenvolvimento e do envelhecimento 
(incluindo a esperança de vida), bem como 
da tradução generalizada e sem 
descontinuidades dos conhecimentos 
existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis, eficazes, seguros
e sustentáveis. Além disso, a pertinência 
destes desafios em toda a Europa e, em 
muitos casos, a nível mundial exige uma 
resposta caracterizada por um apoio a 
longo prazo e coordenado à cooperação 
entre equipas pluridisciplinares, 
multissetoriais e de nível excelente.

Or. en

Alteração 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem o desenvolvimento de coortes a 
longo prazo e a realização de ensaios 
clínicos, a utilização clínica de ciências 
«-ómicas» ou o desenvolvimento das ICT e 
suas aplicações nas práticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente a saúde em linha. A 

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem o desenvolvimento de coortes a 
longo prazo e a realização de ensaios 
clínicos (centrados no desenvolvimento e 
nos efeitos dos medicamentos em todas as 
faixas etárias), a utilização clínica de 
ciências «-ómicas» ou o desenvolvimento 
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abordagem integrada é a melhor forma de 
contemplar os requisitos de populações 
específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

das ICT e suas aplicações nas práticas de 
cuidados de saúde, nomeadamente a saúde 
em linha. A abordagem integrada é a 
melhor forma de contemplar os requisitos 
de populações específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras, medicamentos adequados 
para idosos e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

Or. en

Justificação

A lack of evidence on the effects of medicines in the older population is creating a large and 
increasing discrepancy between the results of clinical trials and clinical practice. This 
situation cannot be justified in view of the increasing number of older patients; there are 
practical implications, as the current lack of evidence creates problems for physicians. This 
constitutes an important obstacle to the EU’s objective to increase healthy and active ageing 
and life expectancy. EU funded research could support the development of specific clinical 
trials, i.e. with adapted design aiming to demonstrate efficacy, effectiveness and safety of 
medicines for older people.

Alteração 1319
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes. O termalismo, que é uma 
especificidade europeia, deve ser objeto de 
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uma investigação adequada centrada 
tanto na prevenção como nos cuidados e 
no bem-estar.

Or. fr

Alteração 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde, o bem-estar e a 
prevenção das doenças depende também da 
compreensão dos fatores biológicos e 
sociais determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção (como 
as vacinas e as intervenções políticas 
centradas nas condicionantes sociais e 
nos grupos de risco), de uma promoção da 
saúde e de uma vigilância da saúde e das 
doenças eficazes, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

Or. en

Alteração 1321
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
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ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças, incluindo as patologias 
profissionais, depende também da 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde, de instrumentos eficazes de 
prevenção como as vacinas, de uma 
vigilância eficaz da saúde e das doenças, 
da preparação para as mesmas e de 
programas de rastreio eficientes.

Or. en

Alteração 1322
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, de 
instrumentos eficazes de prevenção como 
as vacinas, de uma vigilância eficaz da 
saúde e das doenças, da preparação para as 
mesmas e de programas de rastreio 
eficientes.

A promoção efetiva da saúde, apoiada por 
uma base de dados factuais sólida, permite 
prevenir a doença, melhorar o bem-estar e 
ser eficaz em termos de custos. A 
promoção da saúde e a prevenção das 
doenças depende também da compreensão 
dos fatores determinantes da saúde, entre 
os quais o estatuto socioeconómico e o 
género, de instrumentos eficazes de 
prevenção como as vacinas, de uma 
vigilância eficaz da saúde e das doenças, 
da preparação para as mesmas e de 
programas de rastreio eficientes.

Or. en

Alteração 1323
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1-A (novo)



AM\907849PT.doc 17/184 PE492.789v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Além do mais, uma grande variedade de 
problemas de promoção da saúde prende-
se com o funcionamento dos sistemas e 
instituições de cuidados de saúde 
nacionais e mundiais, por exemplo, os 
processos sociais, éticos, culturais e 
comunicativos envolvidos na interação 
entre os diferentes grupos de 
profissionais, políticos, doentes e seus 
familiares. A investigação e a 
compreensão de tais problemas requerem 
o envolvimento de competências em 
matéria social, científica, cultural e 
comunicativa.

Or. en

Alteração 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências
e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A efetiva partilha 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de coortes em larga escala é 
também essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos.

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, 
incapacidades e funcionalidade reduzida 
são apoiados pela compreensão das suas 
determinantes, causas, processos e 
impactos, incluindo as discriminações 
ligadas à deficiência e as barreiras 
existentes no ambiente social, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A efetiva partilha 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de coortes em larga escala é 
também essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos.

Or. fr
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Alteração 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A efetiva partilha 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de coortes em larga escala é 
também essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, em especial pela realização de 
ensaios clínicos.

Os esforços desenvolvidos para prevenir, 
gerir, tratar e curar as doenças, deficiências 
e funcionalidade reduzida são apoiados 
pela compreensão das suas determinantes, 
causas, processos e impactos, bem como 
dos fatores subjacentes como o bom estado 
de saúde e o bem-estar. A efetiva partilha 
de dados e a ligação desses dados com 
estudos de coortes em larga escala é 
também essencial, tal como a tradução dos 
resultados da investigação para a prática 
clínica, dirigida a todas as faixas etárias, 
para garantir que os medicamentos estão 
adaptados à sua utilização.

Or. en

Justificação

Considerando que os idosos constituem o maior grupo de utilizadores em termos de produtos 
farmacêuticos, devem ser desenvolvidos esforços para garantir que são testados os efeitos 
dos medicamentos tomados por este grupo etário. Tal está de acordo com a existente ênfase 
da UE na segurança dos doentes.

Alteração 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve ser desenvolvida uma medicina 
personalizada, a fim de criar novas 
estratégias preventivas e terapêuticas que 
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possam ser ajustadas às necessidades dos 
doentes, de modo a aumentar a prevenção 
e a deteção precoce de doenças. Os fatores 
que influenciam a tomada de decisões 
terapêuticas têm de ser identificados, mais 
bem explicados e desenvolvidos através da 
investigação.

Or. en

Alteração 1327
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

É um desafio societal garantir o acesso 
equitativo à saúde e ao bem-estar e 
suprimir a importância do estatuto 
socioeconómico e do género, gerindo ao 
mesmo tempo as pressões sobre os setores 
da saúde e dos cuidados, causadas pela 
evolução demográfica. Para manter um 
nível eficaz de saúde e de prestação de 
cuidados de saúde a todas as idades, são 
necessários esforços para melhorar a 
tomada de decisões em matéria de 
disposições sobre prevenção e tratamento, 
com vista a identificar e apoiar a difusão 
das melhores práticas nos setores da saúde 
e dos cuidados de saúde e a apoiar 
cuidados integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Or. en
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Alteração 1328
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos, e também a reduzir os custos 
através de novas terapias e de métodos de 
produção biotecnológicos alternativos e 
eficazes em termos de custos. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. en

Alteração 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do Os crescentes encargos decorrentes do 
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aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população que sofre, 
desde uma idade cada vez mais baixa, de 
mais doenças crónicas, colocam uma 
maior pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Or. en

Alteração 1330
Teresa Riera Madurell

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências, 
juntamente com os problemas de 
mobilidade e de acessibilidade, no 
contexto de uma população em 
envelhecimento, colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
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cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Or. en

Alteração 1331
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, as pessoas com doenças crónicas, 
bem como as pessoas com deficiência, a 
permanecerem ativos e autónomos. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.
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Or. it

Alteração 1332
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, as pessoas com doenças crónicas, 
bem como as pessoas com deficiência, a 
permanecerem ativos e autónomos. Tal
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. en

Alteração 1333
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3



PE492.789v01-00 24/184 AM\907849PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, as pessoas com doenças crónicas, 
bem como as pessoas com deficiência, a 
permanecerem ativos e autónomos. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. en

Justificação

As doenças crónicas são o maior desafio ao objetivo da UE de aumentar a expectativa de 
vida dos cidadãos da Europa em dois anos de vida saudável até 2020.  Deve ser feita uma 
menção específica para garantir que todas as pessoas com doenças crónicas beneficiam de 
uma tomada de decisões melhorada em matéria de disposições sobre prevenção e tratamento, 
difusão das melhores práticas e aceitação de inovações tecnológicas e sociais. 

Alteração 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do Os crescentes encargos decorrentes do 
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aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, as pessoas com doenças crónicas, 
bem como as pessoas com deficiência, a 
permanecerem ativos e autónomos. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. en

Justificação

As doenças crónicas são o maior desafio ao objetivo da UE de aumentar a expectativa de 
vida dos cidadãos da Europa em dois anos de vida saudável até 2020.  Deve ser feita uma 
menção específica para garantir que todas as pessoas com doenças crónicas beneficiam de 
uma tomada de decisões melhorada em matéria de disposições sobre prevenção e tratamento, 
difusão das melhores práticas e aceitação de inovações tecnológicas e sociais. 

Alteração 1335
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiências no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
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cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
idosos, as pessoas com doenças crónicas, 
bem como as pessoas com deficiência, a 
permanecerem ativos e autónomos. Tal 
contribuirá para aumentar e prolongar a 
duração do seu período de bem-estar físico, 
social e mental.

Or. it

Alteração 1336
Catherine Trautmann

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e deficiência no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 

Os crescentes encargos decorrentes do 
aumento das doenças e incapacidades no 
contexto de uma população em 
envelhecimento colocam uma maior 
pressão nos setores de prestação de 
cuidados de saúde. Para manter um nível 
eficaz de saúde e de prestação de cuidados 
de saúde a todas as idades, são necessários 
esforços para melhorar a tomada de 
decisões em matéria de disposições sobre 
prevenção e tratamento, com vista a 
identificar e apoiar a difusão das melhores 
práticas nos setores da saúde e dos 
cuidados de saúde e a apoiar cuidados 
integrados e a ampla aceitação de 
inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais que habilitem em especial os mais 
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idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

idosos, bem como as pessoas com 
deficiência, a permanecerem ativos e 
autónomos. Tal contribuirá para aumentar 
e prolongar a duração do seu período de 
bem-estar físico, social e mental.

Or. fr

Alteração 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. No domínio da investigação 
sobre as alergias cutâneas, por exemplo, 
os testes epicutâneos são, atualmente, o 
único meio de que dispõem os 
dermatologistas para diagnosticar 
alergias de tipo VI. São necessários novos 
métodos, mais fiáveis, para avaliar se um 
paciente é alérgico a uma substância e 
para ajudar a identificar a causalidade da 
exposição a uma substância e o efeito 
adverso na pele.

Or. fr

Justificação

Os testes epicutâneos são os primeiros indicadores de que a exposição a uma substância é 
uma causa de alergia cutânea numa população. Não permitem, contudo, provar qual a 
exposição que é causadora da alergia. Dada a importância crescente dos problemas de 
alergia cutânea, é essencial dispor de meios de diagnóstico eficazes e fiáveis. Os testes 
epicutâneos podem causar uma alergia a um paciente que não teria sido afetado se se não 
tivesse sido submetido ao teste epicutâneo.
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Alteração 1338
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. Será igualmente colocada a 
tónica na mobilização de todas as partes 
interessadas no setor de saúde –
inclusivamente pacientes e organizações 
de pacientes –, a fim de desenvolver um 
programa de investigação e inovação que 
envolva ativamente os cidadãos e reflita 
as suas necessidades e expectativas. 

Or. it

Alteração 1339
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. Será igualmente colocada a 
tónica na mobilização de todas as partes 
interessadas no setor de saúde –
inclusivamente pacientes e organizações 
de pacientes –, a fim de desenvolver um 
programa de investigação e inovação que 
envolva ativamente os cidadãos e reflita 
as suas necessidades e expectativas. 
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Or. it

Alteração 1340
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. Será também colocada ênfase 
na mobilização de todas as partes 
interessadas no domínio da saúde, 
inclusivamente as organizações de 
doentes, a fim de desenvolver um 
programa de investigação e de inovação 
que envolva ativamente os cidadãos e 
reflita as suas necessidades e expectativas. 

Or. en

Alteração 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. Será também colocada ênfase 
na mobilização de todas as partes 
interessadas no domínio da saúde –
inclusivamente doentes e organizações de 
doentes – a fim de desenvolver uma 
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agenda de investigação e de inovação que 
envolva ativamente os cidadãos e reflita 
as suas necessidades e expectativas. 

Or. en

Justificação

A investigação na área da saúde financiada pela UE deve corresponder às necessidades e 
expetativas dos cidadãos que está destinada a servir: os próprios doentes. As organizações de 
doentes, através dos seus conhecimentos especializados e das suas perspetivas e ideias, são 
ideais para ajudar a elaborar as agendas de investigação, construir relações relevantes com 
as principais partes interessadas e criar uma só voz para os doentes. 

Alteração 1342
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. Será também colocada ênfase 
na mobilização de todas as partes 
interessadas no domínio da saúde –
inclusivamente doentes e organizações de 
doentes – a fim de desenvolver um 
programa de investigação e de inovação 
que envolva ativamente os cidadãos e 
reflita as suas necessidades e expectativas. 

Or. en

Justificação

A investigação na área da saúde financiada pela UE deve corresponder às necessidades e 
expetativas dos cidadãos que está destinada a servir: os próprios doentes. As organizações de 
doentes, através dos seus conhecimentos especializados e das suas perspetivas e ideias, são 
ideais para ajudar a elaborar as agendas de investigação, construir relações relevantes com 
as principais partes interessadas e criar uma só voz para os doentes. 
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Alteração 1343
Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado. Será também colocada ênfase 
na mobilização de todas as partes 
interessadas no domínio da saúde –
inclusivamente doentes e organizações de 
doentes – a fim de desenvolver um 
programa de investigação e de inovação 
que envolva ativamente os cidadãos e 
reflita as suas necessidades e expectativas. 

Or. en

Justificação

A investigação na área da saúde financiada pela UE deve corresponder às necessidades e 
expetativas dos cidadãos que está destinada a servir: os próprios doentes. As organizações de 
doentes, através dos seus conhecimentos especializados e das suas perspetivas e ideias, são 
ideais para ajudar a elaborar as agendas de investigação, construir relações relevantes com 
as principais partes interessadas e criar uma só voz para os doentes. 

Alteração 1344
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 

Todas estas atividades serão empreendidas 
de forma a prestar apoio em todo o ciclo de 
investigação e inovação, a reforçar a 
competitividade das indústrias baseadas na 
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União e a desenvolver novas oportunidades 
de mercado.

União, a desenvolver novas oportunidades 
de mercado e a aumentar a segurança da
sociedade.

Or. en

Alteração 1345
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Entre as atividades específicas contam-se: 
apoio aos programas de investigação a 
longo prazo para garantir a cobertura do 
ciclo completo de inovação, compreensão 
dos fatores determinantes da saúde 
(incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares; coordenação 
para garantir a partilha de competências
e de conhecimentos entre as disciplinas 
clínicas, tendo em conta as interligações 
entre as doenças e a crescente 
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co-morbilidade, e de modo a trocar 
conhecimentos, partilhar recursos e 
poupar custos; e otimização da eficiência e 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde 
e redução das desigualdades mediante 
processos decisórios baseados em dados 
factuais e difusão das melhores práticas e 
tecnologias e abordagens inovadoras.
Quando necessário, estas atividades 
deverão ter em consideração as diferenças 
entre géneros e agrupamentos genéticos.

Or. en

Alteração 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores sociais e
ambientais e relacionados com o clima), 
melhoria da promoção da saúde e da 
prevenção de doenças; compreensão das 
doenças e melhoria do diagnóstico; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
e preparação; desenvolvimento de 
melhores vacinas preventivas; utilização de 
medicina in silico para melhorar a previsão 
e gestão de doenças; tratamento de 
doenças; transferência de conhecimentos 
para a prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; compreensão das 
desigualdades devidas ao tipo, à 
adequação e à qualidade dos cuidados de 
saúde e do tratamento disponível para as 
pessoas com deficiência, incluindo as 
consequências para estas pessoas (por 
exemplo, perda de autonomia); estudo das 
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necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

políticas e práticas que favoreçam a 
inclusão dos utilizadores em causa na 
definição dos sistemas de cuidados de 
saúde, análise do envelhecimento em 
atividade e da vida autónoma e assistida 
para as pessoas idosas e com deficiência, 
em particular as que necessitem de um 
apoio mais intensivo; capacitação dos 
indivíduos para a autogestão da saúde; 
promoção dos cuidados integrados; 
melhores instrumentos e métodos 
científicos para apoiar as decisões políticas 
e as necessidades regulamentares e 
otimização da eficiência e eficácia dos 
sistemas de cuidados de saúde e redução 
das desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais, tais 
como estudos sobre os sistemas de saúde 
europeus e a avaliação da sua eficácia 
para responder às necessidades das 
pessoas com deficiência, em particular 
tendo em vista a obtenção de um emprego 
e a permanência no mesmo, e difusão das 
melhores práticas e tecnologias e 
abordagens inovadoras.

Or. fr

Alteração 1347
Romana Jordan

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
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desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas e terapêuticas; 
desenvolvimento de novos produtos 
biofarmacêuticos, de terapias celulares e 
de novos métodos de produção; utilização 
de medicina in silico para melhorar a 
previsão e gestão de doenças; tratamento 
de doenças; transferência de 
conhecimentos para a prática clínica e 
ações de inovação moduláveis; melhor 
utilização e organização de dados relativos 
à saúde; introdução de sistemas de saúde 
em linha eficazes; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
ferramentas ortopédicas inovadoras ao 
serviço das necessidades dos doentes;
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 1348
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico em diferentes 
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de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

contextos socioeconómicos; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
das doenças infecciosas na União, bem 
como nos países vizinhos e nos países em 
desenvolvimento, e preparação para lutar 
contra epidemias e doenças emergentes; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. fr

Alteração 1349
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
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doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico em diferentes 
contextos socioeconómicos; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
das doenças infecciosas na União, bem 
como nos países vizinhos e nos países em 
desenvolvimento, e preparação para lutar 
contra epidemias e doenças emergentes; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. fr

Alteração 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
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promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico em diferentes 
contextos socioeconómicos; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
das doenças infecciosas na União, bem 
como nos países vizinhos e nos países em 
desenvolvimento, e preparação para lutar 
contra epidemias e doenças emergentes; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. fr

Justificação

A luta contra as epidemias emergentes passa em primeiro lugar por uma maior vigilância 
tanto na União como nos países vizinhos e tão próximo quanto possível dos focos dessas 
epidemias, que se situam, ainda muito frequentemente, nos países em desenvolvimento. Esta 
abordagem pressupõe a existência de meios de diagnóstico adaptados às condições 
socioeconómicas destes países, de pessoal bem formado e de sistemas de saúde eficazes.

Alteração 1351
Britta Thomsen
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico. Esta ênfase deve 
incluir métodos não-interventivos 
baseados na ciência, tais como a terapia 
pela música e pela arte, psicoterapia e 
vários tratamentos por estímulos; melhor 
vigilância e preparação; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, desenvolvimento de melhores 
vacinas preventivas; utilização de medicina 
in silico para melhorar a previsão e gestão
de doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. en

Justificação

Em relação ao desafio “Saúde, Alterações Demográficas e Bem-estar”, a investigação 
multidisciplinar no domínio da saúde deve desempenhar um papel mais importante. A 
promoção eficaz da saúde requer uma melhor compreensão dos processos social, cultural, 
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ético e comunicativo nos sistemas de cuidados de saúde na Europa. Além disso, sugerimos 
igualmente a inclusão da investigação sobre métodos não-interventivos, tais como a terapia 
pela música e a psicoterapia, bem como vários tratamentos por estímulos.

Alteração 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão dos mecanismos 
subjacentes das doenças e da toxicidade e
melhoria do diagnóstico, bem como a 
compreensão dos biomarcadores e dos 
modos de atuação; desenvolvimento de 
programas de rastreio eficazes e melhoria 
da avaliação da suscetibilidade à doença, 
melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos 
relevantes para compreender a saúde e as 
doenças humanas, para apoiar as decisões 
políticas e as necessidades regulamentares 
e otimização da eficiência e eficácia dos 
sistemas de cuidados de saúde e redução 
das desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 



AM\907849PT.doc 41/184 PE492.789v01-00

PT

e abordagens inovadoras.

Or. fr

Justificação

A compreensão dos fatores determinantes da saúde e das doenças exige um conhecimento 
mais avançado dos sinais de alterações biológicas (biomarcadores) e das ligações entre os 
elementos fundamentais que unificam os diferentes níveis da organização biológica (genes, 
cálulas, tecidos, órgãos, etc.).

Alteração 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo condicionantes sociais e
fatores ambientais e relacionados com o 
clima), melhoria da promoção da saúde e 
da prevenção de doenças; compreensão das 
doenças e melhoria do diagnóstico; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
e preparação; desenvolvimento de 
melhores vacinas preventivas; utilização de 
medicina in silico para melhorar a previsão 
e gestão de doenças; conceção de meios 
para o apoio à recuperação e à 
reabilitação; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
administrativos e relativos à saúde e às
coortes; envelhecimento em atividade, vida
autónoma e assistida; capacitação dos 
indivíduos para a autogestão da saúde; 
promoção dos cuidados integrados; 
compreensão alargada da mudança 
demográfica para o apoio à política de 
desenvolvimento; melhores instrumentos e 



PE492.789v01-00 42/184 AM\907849PT.doc

PT

desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

métodos científicos para apoiar as decisões 
políticas e as necessidades regulamentares 
e otimização da eficiência e eficácia dos 
sistemas de cuidados de saúde e redução 
das desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 1354
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 

Entre as atividades específicas contam-se:
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida para 
idosos e pessoas com deficiência, em 
particular aqueles que necessitam de um 
elevado nível de assistência; capacitação 
dos indivíduos para a autogestão da saúde; 
promoção dos cuidados integrados; 
melhores instrumentos e métodos 
científicos para apoiar as decisões políticas 
e as necessidades regulamentares e 
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desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

otimização da eficiência e eficácia dos 
sistemas de cuidados de saúde e redução 
das desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 1355
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores relacionados com
o estatuto socioeconómico, o género, o 
ambiente e o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades socioeconómicas e de 
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difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

género mediante processos decisórios 
baseados em dados factuais e difusão das 
melhores práticas e tecnologias e 
abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
melhoria da medicina paliativa, 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
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difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
tratamento de problemas de infertilidade;
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
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e abordagens inovadoras.

Or. en

Alteração 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 
relacionados com o clima), melhoria da 
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão das doenças e 
melhoria do diagnóstico; desenvolvimento 
de programas de rastreio eficazes e 
melhoria da avaliação da suscetibilidade à 
doença, melhor vigilância e preparação; 
desenvolvimento de melhores vacinas 
preventivas; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo a alimentação e fatores 
ambientais, sociais e relacionados com o 
clima), melhoria da promoção da saúde e 
da prevenção de doenças; compreensão das 
doenças e melhoria do diagnóstico; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
e preparação; desenvolvimento de 
melhores vacinas preventivas; utilização de 
medicina in silico para melhorar a previsão 
e gestão de doenças; tratamento de 
doenças; transferência de conhecimentos 
para a prática clínica e ações de inovação 
moduláveis; melhor utilização de dados 
relativos à saúde; envelhecimento em 
atividade, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
desigualdades mediante processos 
decisórios baseados em dados factuais e 
difusão das melhores práticas e tecnologias 
e abordagens inovadoras.

Or. en
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Alteração 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Desafios europeus no domínio da 
bioeconomia: segurança alimentar, 
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
investigação marinha e marítima

Or. en

Alteração 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e
marítima e bioeconomia

2. Desafios no domínio da bioeconomia 
europeia: segurança alimentar,
investigação agrícola, silvícola, marinha,
marítima e dulciaquícola

Or. en

Alteração 1361
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, água, investigação marinha e 
marítima, aquacultura, bioeconomia e 
proteção da biodiversidade
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Or. pt

Justificação

A par das prioridades mencionadas, e com estas relacionadas, estão também a água 
enquanto recurso natural, a aquacultura e a proteção da biodiversidade.

Alteração 1362
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Bioeconomia: segurança alimentar, 
agricultura sustentável, investigação 
marinha e marítima e indústrias de base 
biológica

Or. en

Justificação

De acordo com a estratégia europeia intitulada “Inovação para um Crescimento Sustentável: 
Bioeconomia para a Europa”, a bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos 
renováveis e a sua conversão em alimentos para consumo humano e animal, produtos de 
base biológica e bioenergia. A bioeconomia inclui quatro setores principais que deverão ser 
apoiados pelo grande desafio intitulado "Bioeconomia": agricultura e silvicultura; pesca e 
aquicultura; bioindústrias e alimentação.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Alteração 1363
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

2. Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, silvicultura, investigação 
marinha e marítima e bioeconomia

Or. en
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Alteração 1364
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 
utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e hipocarbónicas. Tal 
permitirá acelerar a transição para uma 
bioeconomia europeia sustentável.

O objetivo específico é garantir uma 
produção sustentável de alimentos seguros
e de alta qualidade e de outros produtos de 
base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos, sustentáveis e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos e da recuperação da diversidade 
biológica, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas. Tal permitirá acelerar a 
transição para uma bioeconomia europeia 
sustentável.

Or. en

Alteração 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 
utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e hipocarbónicas. Tal 
permitirá acelerar a transição para uma 

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de alto valor 
nutritivo e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária e de 
transformação alimentar produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
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bioeconomia europeia sustentável. hipocarbónicas. Tal permitirá acelerar a 
transição para uma bioeconomia europeia
sustentável.

Or. en

Alteração 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 
utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e hipocarbónicas. Tal 
permitirá acelerar a transição para uma 
bioeconomia europeia sustentável.

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 
utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e sustentáveis. Tal permitirá 
acelerar a transição para uma bioeconomia 
europeia sustentável.

Or. en

Alteração 1367
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 

O objetivo específico é garantir um 
abastecimento suficiente de alimentos 
seguros e de alta qualidade e de outros 
produtos de base biológica, mediante o 
desenvolvimento de sistemas de produção 
primária produtivos, seguros e eficientes 
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utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e hipocarbónicas. Tal 
permitirá acelerar a transição para uma 
bioeconomia europeia sustentável.

na utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
juntamente com cadeias de abastecimento 
competitivas e hipocarbónicas. Tal 
permitirá acelerar a transição para uma 
bioeconomia europeia sustentável.

Or. en

Alteração 1368
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em 
declínio na Europa, as projeções indicam 
que as emissões globais irão aumentar até 
20% até 2030. Além disso, a Europa terá 
necessidade de assegurar um nível 
suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, energia e produtos industriais, em 
condições de diminuição dos recursos de 
carbono fóssil (prevê-se que a produção de 
petróleo e gás líquido diminua em cerca de 
60% até 2050), mantendo simultaneamente 
a sua competitividade. Os biorresíduos 

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. Esta urgência alimentar
não justifica o desequilíbrio atual entre 
produções nacionais frequentemente 
excedentárias e o aumento regular das 
importações de produtos alimentares, nem 
explica a complexidade crescente da rede 
alimentar mundial. Por conseguinte, é 
importante para a União Europeia 
controlar melhor os circuitos de 
aprovisionamento, atendendo, 
prioritariamente, ao ciclo das estações, à 
origem dos produtos e à capacidade de 
rastrear os alimentos. A agricultura 
representa cerca de 10% das emissões de 
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(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
203026. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
pluralidade de abordagens.

gases com efeito de estufa da União e, 
embora em declínio na Europa, as 
projeções indicam que as emissões globais 
irão aumentar até 20% até 2030. Além 
disso, a Europa terá necessidade de 
assegurar um nível suficiente de 
fornecimentos de matérias-primas, energia 
e produtos industriais, em condições de 
diminuição dos recursos de carbono fóssil 
(prevê-se que a produção de petróleo e gás 
líquido diminua em cerca de 60% até 
2050), mantendo simultaneamente a sua 
competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
203026. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
pluralidade de abordagens.

Or. fr

Justificação

Uma melhor rastreabilidade dos alimentos constitui um objetivo essencial da União Europeia 
para identificar mais eficazmente a origem das intoxicações alimentares e evitar atrasos na 
identificação da fonte de contaminação. O exemplo da crise sanitária «Escherichia coli» 
ocorrida em junho de 2011 na Alemanha é particularmente pertinente. 
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Alteração 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em 
declínio na Europa, as projeções indicam 
que as emissões globais irão aumentar até 
20% até 2030. Além disso, a Europa terá 
necessidade de assegurar um nível 
suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, energia e produtos industriais, em 
condições de diminuição dos recursos de 
carbono fóssil (prevê-se que a produção de 
petróleo e gás líquido diminua em cerca de 
60% até 2050), mantendo simultaneamente 
a sua competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos os alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
203026. Além disso, as fronteiras nacionais 

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro, acessível, nutritivo e 
garantido de alimentos para a população 
europeia e para uma população mundial em 
crescimento. Estima-se que será necessário 
um aumento de 70% da oferta alimentar 
mundial para alimentar os 9 mil milhões da 
população mundial até 2050. A agricultura 
representa cerca de 10% das emissões de 
gases com efeito de estufa da União e, 
embora em declínio na Europa, as 
projeções indicam que as emissões globais 
irão aumentar até 20% até 2030. Além 
disso, a Europa terá necessidade de 
assegurar um nível suficiente de 
fornecimentos de matérias-primas, água, 
energia e produtos industriais, em 
condições de diminuição dos recursos de 
carbono fóssil e de outros recursos (prevê-
se que a produção de petróleo e gás líquido 
diminua em cerca de 60% até 2050), 
mantendo simultaneamente a sua 
competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
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são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
pluralidade de abordagens.

reduzir este volume em 50% na União até 
203026. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
pluralidade de abordagens.

Or. en

Alteração 1370
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em 
declínio na Europa, as projeções indicam 
que as emissões globais irão aumentar até 
20% até 2030. Além disso, a Europa terá 
necessidade de assegurar um nível 

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em 
declínio na Europa, as projeções indicam 
que as emissões globais irão aumentar até 
20% até 2030. Além disso, a Europa terá 
necessidade de assegurar um nível 
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suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, energia e produtos industriais, em 
condições de diminuição dos recursos de 
carbono fóssil (prevê-se que a produção de 
petróleo e gás líquido diminua em cerca de 
60% até 2050), mantendo simultaneamente 
a sua competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos os alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
203026. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
pluralidade de abordagens.

suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, recursos de água potável, energia 
e produtos industriais, em condições de 
diminuição dos recursos de carbono fóssil 
(prevê-se que a produção de petróleo e gás 
líquido diminua em cerca de 60% até 
2050), mantendo simultaneamente a sua 
competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
203026. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
pluralidade de abordagens.

Or. en

Alteração 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 

Ao longo das próximas décadas, a Europa 
irá enfrentar desafios decorrentes de um 
aumento da concorrência para a utilização 
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de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em 
declínio na Europa, as projeções indicam 
que as emissões globais irão aumentar até 
20% até 2030. Além disso, a Europa terá
necessidade de assegurar um nível 
suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, energia e produtos industriais, em 
condições de diminuição dos recursos de 
carbono fóssil (prevê-se que a produção de 
petróleo e gás líquido diminua em cerca de 
60% até 2050), mantendo simultaneamente 
a sua competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
203026. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 

de recursos naturais limitados e finitos, dos 
efeitos das alterações climáticas, em 
especial nos sistemas de produção primária 
(agricultura, silvicultura, pesca e 
aquicultura) e da necessidade de 
providenciar um abastecimento 
sustentável, seguro e garantido de 
alimentos para a população europeia e para 
uma população mundial em crescimento. 
Estima-se que será necessário um aumento 
de 70% da oferta alimentar mundial para 
alimentar os 9 mil milhões da população 
mundial até 2050. A agricultura representa 
cerca de 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa da União e, embora em 
declínio na Europa, as projeções indicam 
que as emissões globais irão aumentar até 
20% até 2030. Além disso, a Europa terá 
necessidade de assegurar um nível 
suficiente de fornecimentos de matérias-
primas, recursos de água potável, energia 
e produtos industriais, em condições de 
diminuição dos recursos de carbono fóssil 
(prevê-se que a produção de petróleo e gás 
líquido diminua em cerca de 60% até 
2050), mantendo simultaneamente a sua 
competitividade. Os biorresíduos 
(estimados em até 138 milhões de 
toneladas por ano na União), dos quais até 
40% são depositados em aterro) constituem 
um enorme problema e têm custos 
elevadíssimos, não obstante o seu elevado 
potencial valor acrescentado. Por exemplo, 
cerca de 30% dos alimentos produzidos 
nos países desenvolvidos são eliminados. 
São necessárias mudanças importantes para 
reduzir este volume em 50% na União até 
203026. Além disso, as fronteiras nacionais 
são irrelevantes para a propagação de 
pragas e doenças vegetais e animais, 
incluindo, zoonoses e agentes patogénicos 
de origem alimentar. Embora sejam 
necessárias medidas nacionais de 
prevenção eficazes, a ação a nível da União 
é essencial para o controlo final e para o 
funcionamento eficaz do mercado único. O 
desafio é complexo, afeta uma ampla gama 
de setores interligados e exige uma 
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pluralidade de abordagens. pluralidade de abordagens.

Or. en

Alteração 1372
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

É necessária uma maior quantidade de 
recursos mais biológicos para satisfazer a 
procura do mercado de abastecimento 
alimentar saudável e seguro, de 
biomateriais, biocombustíveis e produtos 
de base biológica, desde os produtos de 
consumo até produtos químicos a granel. 
No entanto, a capacidade dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres necessária para a sua 
produção é limitada, havendo 
simultaneamente pressões concorrentes 
para a sua utilização, e não sendo muitas 
vezes geridos de forma otimizada, 
conforme demonstrado, por exemplo, por 
uma grande diminuição do teor de carbono 
do solo e da fertilidade. Existe uma 
margem não utilizada para a promoção dos 
serviços ecossistémicos das terras 
agrícolas, florestas, águas doces e 
marinhas, mediante a integração de 
objetivos agronómicos e ambientais na 
produção sustentável.

É necessária uma maior quantidade de 
recursos mais biológicos para satisfazer a 
procura do mercado de abastecimento 
alimentar saudável e seguro, de 
biomateriais, biocombustíveis e produtos 
de base biológica, desde os produtos de 
consumo até produtos químicos a granel. 
No entanto, a capacidade dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres necessária para a sua 
produção é limitada, havendo 
simultaneamente pressões concorrentes 
para a sua utilização, e não sendo muitas 
vezes geridos de forma otimizada, 
conforme demonstrado, por exemplo, por 
uma grande diminuição do teor de carbono 
do solo e da fertilidade e pelo colapso da 
pesca. Existe uma margem não utilizada 
para a promoção dos serviços 
ecossistémicos das terras agrícolas, 
florestas, águas doces e marinhas, mediante 
a integração de objetivos agronómicos e 
ambientais na produção sustentável e a 
implementação da captura sustentável das 
reservas de peixes selvagens.

Or. en

Alteração 1373
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

É necessária uma maior quantidade de 
recursos mais biológicos para satisfazer a 
procura do mercado de abastecimento 
alimentar saudável e seguro, de 
biomateriais, biocombustíveis e produtos 
de base biológica, desde os produtos de 
consumo até produtos químicos a granel. 
No entanto, a capacidade dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres necessária para a sua 
produção é limitada, havendo 
simultaneamente pressões concorrentes 
para a sua utilização, e não sendo muitas 
vezes geridos de forma otimizada, 
conforme demonstrado, por exemplo, por 
uma grande diminuição do teor de carbono 
do solo e da fertilidade. Existe uma 
margem não utilizada para a promoção dos 
serviços ecossistémicos das terras 
agrícolas, florestas, águas doces e 
marinhas, mediante a integração de 
objetivos agronómicos e ambientais na 
produção sustentável.

É necessária uma maior quantidade de 
recursos mais biológicos para satisfazer a 
procura do mercado de abastecimento 
alimentar saudável e seguro, de 
biomateriais, biocombustíveis e produtos 
de base biológica, desde os produtos de 
consumo até produtos químicos a granel. 
No entanto, a capacidade dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres necessária para a sua 
produção é limitada, havendo 
simultaneamente pressões concorrentes 
para a sua utilização, e não sendo muitas 
vezes geridos de forma otimizada, 
conforme demonstrado, por exemplo, por 
uma grande diminuição do teor de carbono 
do solo e da fertilidade. Existe uma 
margem não utilizada para a promoção dos 
serviços ecossistémicos das terras 
agrícolas, florestas, águas doces e 
marinhas, mediante a integração de 
objetivos agronómicos e ambientais na 
produção sustentável e segura.

Or. en

Alteração 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 
da biomassa das florestas e dos fluxos de 
resíduos de origem agrícola, aquática, 
industrial e também urbana podia ser 
melhor aproveitado.

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 
da biomassa da agricultura, das florestas e 
dos fluxos de resíduos de origem agrícola, 
aquática, industrial e também urbana podia 
ser melhor aproveitado.
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Or. en

Alteração 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 
da biomassa das florestas e dos fluxos de 
resíduos de origem agrícola, aquática, 
industrial e também urbana podia ser 
melhor aproveitado.

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 
da biomassa da agricultura, das florestas e 
dos fluxos de resíduos de origem agrícola, 
aquática, industrial e também urbana podia 
ser melhor aproveitado.

Or. en

Alteração 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 
da biomassa das florestas e dos fluxos de 
resíduos de origem agrícola, aquática, 
industrial e também urbana podia ser 
melhor aproveitado.

O potencial dos recursos biológicos e dos 
ecossistemas poderia ser utilizado de uma 
forma muito mais eficiente, sustentável e 
integrada. A título de exemplo, o potencial 
da biomassa da agricultura, das florestas e 
dos fluxos de resíduos de origem agrícola, 
aquática, industrial e também urbana podia 
ser melhor aproveitado.

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer que a agricultura apresenta um grande potencial para a produção e 
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utilização sustentáveis de biomassa, através de culturas específicas, do desenvolvimento de 
plantas com características integradas e da utilização em cascata de culturas. 

Alteração 1377
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A criação de uma cadeia com baixos 
níveis de produção de resíduos, que seja 
igualmente capaz de assegurar o 
abastecimento de alimentos no contexto 
das alterações climáticas e do crescimento 
da população, pode partir de sistemas de 
gestão melhorados que minimizem os 
fatores de produção a nível terrestre e 
marítimo, bem como de toda a cadeia de 
abastecimento.  O conhecimento coletivo 
dos agricultores sobre os recursos 
naturais, os processos ecológicos e a 
qualidade dos produtos pode ser utilizado 
como ponto de partida para mitigar a 
dependência de fatores de produção 
externos. As cadeias agroalimentares de 
menores dimensões que têm por base a 
confiança dos consumidores e uma maior 
proximidade aos produtores constituem 
igualmente um ponto de partida para uma 
cadeia com baixos níveis de produção de 
resíduos, respondendo simultaneamente 
às exigências dos consumidores no que 
diz respeito à qualidade dos alimentos, 
tendo em conta o bem-estar dos animais. 

Or. en

Alteração 1378
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

No essencial, é necessária uma transição 
para a utilização otimizada e renovável de 
recursos biológicos e para uma produção 
primária sustentável e sistemas de 
transformação que possam produzir mais 
alimentos e outros produtos de base 
biológica com menores fatores de 
produção, menor impacto ambiental e 
emissões de gases com efeito de estufa, 
serviços ecossistémicos valorizados, 
resíduos nulos e valor societal adequado. 
Para que tal seja possível na Europa e não 
só, os esforços interligados de importância 
crítica no domínio da investigação e 
inovação são elementos-chave.

No essencial, é necessária uma transição 
para a utilização otimizada e renovável de 
recursos biológicos e para uma produção 
primária sustentável e sistemas de 
transformação que possam produzir mais 
alimentos e outros produtos de base 
biológica com menores fatores de 
produção, menor impacto ambiental e 
emissões de gases com efeito de estufa, 
serviços ecossistémicos valorizados, 
resíduos nulos e valor societal adequado. 
Para que tal seja possível na Europa e não 
só, os esforços interligados de importância 
crítica no domínio da investigação e 
inovação são elementos-chave. Existe uma 
grande quantidade de provas científicas 
de renome sobre a relação entre a 
degradação da base de recursos naturais, 
incluindo a biodiversidade, e o 
funcionamento de ecossistemas naturais e 
semi-naturais para providenciar serviços 
fundamentais à sociedade e, na verdade, 
tomar medidas em relação às soluções 
propostas com base nessas provas. O 
objetivo é introduzir sistemas de produção 
de alimentos que, em vez de degradarem 
os recursos naturais dos quais dependem, 
fortaleçam, reforcem e alimentem a base 
de recursos, o que permitirá uma 
produção de riqueza sustentável. 

Or. en

Alteração 1379
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

No essencial, é necessária uma transição 
para a utilização optimizada e renovável de 
recursos biológicos e para uma produção 
primária sustentável e sistemas de 
transformação que possam produzir mais 
alimentos e outros produtos de base 
biológica com menores factores de 
produção, menor impacto ambiental e 
emissões de gases com efeito de estufa, 
serviços ecossistémicos valorizados, 
resíduos nulos e valor societal adequado.
Para que tal seja possível na Europa e não 
só, os esforços interligados de importância 
crítica no domínio da investigação e 
inovação são elementos-chave.

No essencial, é necessária uma transição 
para a utilização optimizada e renovável de 
recursos biológicos e para uma produção 
primária sustentável e sistemas de 
transformação que possam produzir mais 
alimentos e outros produtos de base 
biológica com menores factores de 
produção, menor impacto ambiental e 
emissões de gases com efeito de estufa, 
serviços ecossistémicos valorizados, 
resíduos nulos e valor societal adequado.
Para que tal seja possível na Europa e não 
só, os esforços interligados de importância 
crítica no domínio da investigação e 
inovação são elementos-chave. Neste 
aspecto, e sobretudo no que respeita à 
geminação e à ligação em rede entre 
investigadores e inovadores, devem ser 
tidas em conta as circunstâncias 
específicas das Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

Em concordância com o mencionado na Comunicação Geral sobre o Horizonte 2020 
(COM(2011)808final, devem ser tidas em conta as circunstâncias específicas das Regiões 
Ultraperiféricas, sobretudo no que respeita à geminação e à ligação em rede entre 
investigadores e inovadores.

Alteração 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

No essencial, é necessária uma transição 
para a utilização otimizada e renovável de 
recursos biológicos e para uma produção 
primária sustentável e sistemas de 
transformação que possam produzir mais 

No essencial, é necessária uma transição 
para a utilização otimizada e renovável de 
recursos biológicos e para uma produção 
primária sustentável e sistemas de 
transformação que possam produzir mais 
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alimentos e outros produtos de base 
biológica com menores fatores de 
produção, menor impacto ambiental e 
emissões de gases com efeito de estufa, 
serviços ecossistémicos valorizados,
resíduos nulos e valor societal adequado. 
Para que tal seja possível na Europa e não 
só, os esforços interligados de importância 
crítica no domínio da investigação e 
inovação são elementos-chave.

alimentos e outros produtos de base 
biológica com menores fatores de 
produção, menor impacto ambiental e 
emissões de gases com efeito de estufa, 
serviços ecossistémicos valorizados e 
resíduos nulos e valor societal adequado.
As respostas ao modo como produzimos, 
distribuímos, comercializamos, 
consumimos e regulamentamos a 
produção de alimentos devem ser mais 
bem percebidas e desenvolvidas. Para que 
tal seja possível na Europa e não só, os 
esforços interligados de importância crítica 
no domínio da investigação e inovação são 
elementos-chave.

Or. en

Alteração 1381
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

No essencial, é necessária uma transição 
para a utilização otimizada e renovável de 
recursos biológicos e para uma produção 
primária sustentável e sistemas de 
transformação que possam produzir mais 
alimentos e outros produtos de base 
biológica com menores fatores de 
produção, menor impacto ambiental e 
emissões de gases com efeito de estufa, 
serviços ecossistémicos valorizados, 
resíduos nulos e valor societal adequado. 
Para que tal seja possível na Europa e não 
só, os esforços interligados de importância 
crítica no domínio da investigação e 
inovação são elementos-chave.

No essencial, é necessária uma transição 
para a utilização otimizada e renovável de 
recursos biológicos e para uma produção 
primária sustentável e sistemas de 
transformação que possam produzir mais 
alimentos, fibras e outros produtos de base 
biológica com menores fatores de 
produção, menor impacto ambiental e 
emissões de gases com efeito de estufa, 
serviços ecossistémicos valorizados, 
resíduos nulos e valor societal adequado. 
Para que tal seja possível na Europa e não 
só, os esforços interligados de importância 
crítica no domínio da investigação e 
inovação são elementos-chave.

Or. en
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Alteração 1382
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A “Avaliação internacional das ciências e 
tecnologias agrícolas para o 
desenvolvimento” (AICTAD), lançada 
pelo Banco Mundial, em parceria aberta 
com um grupo de múltiplas organizações 
interessadas, entre as quais a FAO, 
Mecanismo Ambiente Global (GEF), 
PNUD, PNUA, UNESCO, o Banco 
Mundial e a OMS, e após uma vasta 
consulta científica mundial, providenciou 
já uma resposta política abrangente e um 
roteiro, que deverá ser o fio condutor para 
encontrar uma resposta europeia aos 
desafios da procura/implementação de 
sistemas de produção e fornecimento de 
alimentos que não degradem a base de 
recursos.

Or. en

Alteração 1383
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
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acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por 
Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. 
No entanto, nenhum sistema de produção 
de riqueza pode ser competitivo se 
degradar a sua base de recursos, o que 
explica a importância de sistemas 
realmente sustentáveis de aproveitamento 
dos processos naturais. Paralelamente às 
funções orientadas para o mercado, a 
bioeconomia sustenta igualmente um 
vasto conjunto de funções relativas aos 
bens públicos, que deve ser preservado a 
fim de garantir que os serviços de base, 
atualmente não recompensados pelo 
mercado, possam continuar a ser providos 
à sociedade: paisagens agrícolas e 
florestais, biodiversidade dos terrenos de 
cultivo e das florestas, qualidade e 
disponibilidade da água, funcionalidade 
do solo, estabilidade do clima, qualidade 
do ar, resistência a inundações e 
incêndios. Os desafios relacionados com a 
segurança alimentar, a sustentabilidade da 
agricultura e a bioeconomia global são de 
natureza europeia e mundial. As ações a 
nível da União são essenciais para reunir 
agregados a fim de obter a necessária 
amplitude e massa crítica com vista a 
complementar os esforços desenvolvidos 
por Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores, consumidores e utilizadores 
finais. A atuação a nível da União é 
também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
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toda a União.

Or. en

Alteração 1384
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos.
Uma abordagem multi-agentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos,
fibras, produtos de base biológica e 
bioenergia, bem como os serviços 
ecossistémicos que não são atualmente 
tomados em consideração – permitirá 
gerar um elevado valor acrescentado 
europeu. Gerida de uma forma sustentável, 
pode reduzir a pegada ambiental da 
produção primária e da cadeia de 
abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura, 
a silvicultura e a bioeconomia global são 
de natureza europeia e mundial. As ações a 
nível da União são essenciais para reunir 
agregados a fim de obter a necessária 
amplitude e massa crítica com vista a 
complementar os esforços desenvolvidos 
por Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
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nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

Or. en

Alteração 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos.
Uma abordagem multi-agentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos meios terrestre, marinho
e dulciaquícola e a sua conversão em 
alimentos, produtos de base biológica e 
bioenergia, bem como bens públicos 
conexos – permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos.
Uma abordagem multi-agentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
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coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

Or. en

Alteração 1386
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por 
Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade, melhorar 
a autonomia da Europa e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por 
Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
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consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

empresas, agricultores/produtores, 
consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

Or. en

Alteração 1387
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por 
Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável e segura de recursos 
renováveis provenientes dos terrenos e do 
meio aquático e a sua conversão em 
alimentos, produtos de base biológica e 
bioenergia, bem como bens públicos 
conexos – permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por 
Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 
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assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

Or. en

Alteração 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por Estados-

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos
destinados à alimentação humana ou 
animal, produtos de base biológica e 
bioenergia, bem como bens públicos 
conexos – permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
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Membros isoladamente ou em grupos.
Uma abordagem multi-agentes assegurará
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

esforços desenvolvidos por Estados-
Membros isoladamente ou em grupos.
Uma abordagem multi-agentes assegurará 
as necessárias interações de fertilização 
cruzada entre investigadores, empresas, 
agricultores/produtores, consultores e 
utilizadores finais. A atuação a nível da 
União é também necessária para garantir a 
coerência na abordagem deste desafio entre 
setores e ligações fortes com políticas 
relevantes da União. A coordenação das 
atividades de investigação e inovação a 
nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

Or. en

Alteração 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos, 
produtos de base biológica e bioenergia, 
bem como bens públicos conexos –
permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
União são essenciais para reunir agregados 

Uma bioeconomia europeia plenamente 
funcional – que abranja a produção 
sustentável de recursos renováveis 
provenientes dos terrenos e do meio 
aquático e a sua conversão em alimentos 
destinados à alimentação humana ou 
animal, produtos de base biológica e 
bioenergia, bem como bens públicos 
conexos – permitirá gerar um elevado valor 
acrescentado europeu. Gerida de uma 
forma sustentável, pode reduzir a pegada 
ambiental da produção primária e da cadeia 
de abastecimento no seu conjunto. Pode 
aumentar a sua competitividade e oferecer 
oportunidades de emprego e de negócios 
para o desenvolvimento rural e costeiro. Os 
desafios relacionados com a segurança 
alimentar, a sustentabilidade da agricultura 
e a bioeconomia global são de natureza 
europeia e mundial. As ações a nível da 
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a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por 
Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

União são essenciais para reunir agregados 
a fim de obter a necessária amplitude e 
massa crítica com vista a complementar os 
esforços desenvolvidos por 
Estados-Membros isoladamente ou em 
grupos. Uma abordagem multi-agentes 
assegurará as necessárias interações de 
fertilização cruzada entre investigadores, 
empresas, agricultores/produtores, 
consultores e utilizadores finais. A atuação 
a nível da União é também necessária para 
garantir a coerência na abordagem deste 
desafio entre setores e ligações fortes com 
políticas relevantes da União. A 
coordenação das atividades de investigação 
e inovação a nível da União incentivará e 
contribuirá para acelerar as alterações 
necessárias em toda a União.

Or. en

Alteração 1390
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Directiva-Quadro Água, a 
Directiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
Estratégia Temática de Proteção do Solo, a 
Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a Parceria Europeia de 
Inovação sobre a Água, a política comum 
da pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Directiva-Quadro Água, a 
Directiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
Estratégia Temática de proteção do Solo, a 
Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
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industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração da investigação e da 
inovação no domínio da bioeconomia em 
políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a Proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração da investigação e da 
inovação no domínio da bioeconomia em 
políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

Or. en

Alteração 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Directiva-Quadro Água, a 
Directiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
Estratégia Temática de proteção do Solo, a

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a Parceria Europeia de 
Inovação sobre a Água, a política comum 
da pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Directiva-Quadro Água, a 
Directiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
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Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a Proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração da investigação e da 
inovação no domínio da bioeconomia em 
políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

Estratégia Temática de proteção do Solo, a 
Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a Proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração da investigação e da 
inovação no domínio da bioeconomia em 
políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

Or. en

Alteração 1392
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Directiva-Quadro Água, a 
Directiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 

A investigação e a inovação terão 
interfaces com um vasto espetro de 
políticas da União e objetivos conexos, 
incluindo a política agrícola comum (em 
especial a política de desenvolvimento 
rural) e a Parceria Europeia de Inovação 
«Produtividade Agrícola e 
Sustentabilidade», a política comum da 
pesca, a política marítima integrada, o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas, a Directiva-Quadro Água, a 
Directiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para as Florestas, a 
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Estratégia Temática de proteção do Solo, a 
Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a Proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos.
 Uma melhor integração da investigação e 
da inovação no domínio da bioeconomia 
em políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

Estratégia Temática de proteção do Solo, a 
Estratégia de Biodiversidade da União para 
2020, o Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas, as políticas 
industriais e de inovação da União, a 
estratégia de segurança da União, as 
políticas externa e de ajuda ao 
desenvolvimento, as estratégias de 
fitossanidade, as estratégias de saúde e 
bem-estar animal e quadros regulamentares 
para a Proteção do ambiente, da saúde e da 
segurança, a fim de promover a eficiência 
na utilização dos recursos e a ação 
climática e reduzir os resíduos. Uma 
melhor integração da investigação e da 
inovação no domínio da bioeconomia em 
políticas conexas da União permitirá 
melhorar significativamente o seu valor 
acrescentado europeu, exercer efeitos de 
alavanca, aumentar a relevância societal e 
contribuir para o desenvolvimento da 
gestão sustentável dos solos, mares e 
oceanos e dos mercados da bioeconomia.

Or. en

Alteração 1393
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As ações orientadas para os desafios que 
incidam nos benefícios sociais e 
económicos e na modernização dos setores 
e mercados associados à bioeconomia 
serão apoiadas por investigação 
pluridisciplinar, promovendo a inovação e 
induzindo o desenvolvimento de novas 
práticas, produtos e processos. Seguir-se-á 
igualmente uma abordagem abrangente em 
matéria de inovação, desde a inovação 
tecnológica, organizacional, económica e 

As ações orientadas para os desafios que 
incidam nos benefícios ecológicos, sociais 
e económicos e na modernização dos 
setores, intervenientes e mercados 
associados à bioeconomia serão apoiadas 
por investigação pluridisciplinar, 
promovendo a inovação e induzindo o 
desenvolvimento de novas práticas, 
produtos e processos sustentáveis. Seguir-
se-á igualmente uma abordagem 
abrangente em matéria de inovação, desde 
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social até, por exemplo, modelos 
comerciais, marcas e serviços inovadores.

a inovação tecnológica, organizacional, 
económica e social até, por exemplo, 
modelos comerciais, marcas e serviços 
inovadores. É necessário reconhecer o 
potencial do contributo dos agricultores e 
das PME para a inovação neste domínio. 
A abordagem à bioeconomia deverá ter 
em conta a importância do conhecimento 
local, reforçando as capacidades locais e 
acolhendo, simultaneamente, a 
diversidade e a complexidade. 

Or. en

Alteração 1394
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Agricultura e silvicultura sustentáveis (a) Agricultura sustentável, incluindo a 
cultura arvense, a pecuária e a silvicultura

Or. en

Alteração 1395
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Agricultura e silvicultura sustentáveis (a) Agricultura sustentável

Or. en

Alteração 1396
Marita Ulvskog
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de 
outras matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As 
atividades incidirão em sistemas agrícolas 
e silvícolas mais produtivos e sustentáveis, 
que sejam eficientes na utilização de 
recursos (nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

As atividades incidirão em sistemas 
agrícolas e silvícolas mais produtivos e 
sustentáveis, que sejam eficientes na 
utilização de recursos (nomeadamente 
hipocarbónicos) e resilientes e,
simultaneamente, capazes de responder às 
novas necessidades  da bioeconomia em
desenvolvimento.

Or. en

Alteração 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
mais eficientes na utilização de recursos e 
mais resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
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desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Or. en

Alteração 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais, 
como a água e o solo, e preservando e
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão na disponibilização de uma 
agricultura mais sustentável e produtiva, 
incluindo práticas zootécnicas, e sistemas 
silvícolas que sejam eficientes na utilização 
de recursos (nomeadamente recursos
hipocarbónicos e água) e resilientes e que 
produzam menos resíduos. Além disso, as 
atividades incidirão no desenvolvimento 
de serviços, conceitos e políticas para 
assegurar a prosperidade da vida rural e 
encorajar o consumo sustentável. No que 
se refere à silvicultura em particular, o 
objetivo é produzir produtos de base 
biológica, serviços ecossistémicos e 
biomassa suficiente de forma sustentável, 
tendo devidamente em conta os aspetos 
económicos, ecológicos e sociais da 
silvicultura. As atividades centrar-se-ão 
num maior desenvolvimento da produção 
e da sustentabilidade de sistemas de 
silvicultura eficientes em termos de 
utilização de recursos que são 
fundamentais para o reforço da 
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resiliência da floresta e da proteção da 
biodiversidade, e capazes de dar resposta 
à procura crescente de biomassa. Os 
serviços ligados à floresta, como a 
purificação da água, a manutenção da 
biodiversidade (incluindo os inimigos 
naturais das pragas agrícolas) ou os 
aspetos culturais devem também ser tidos 
em consideração.

Or. en

Alteração 1399
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais a 
nível mundial e reforçando os serviços 
ecossistémicos, incluindo a proteção da 
biodiversidade e dos habitats naturais e a 
luta contra as alterações climáticas e a sua 
atenuação. As atividades deverão 
favorecer abordagens sistémicas e 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, incluindo a 
agricultura biológica, que sejam eficientes 
na utilização de recursos (nomeadamente 
hipocarbónicos e com baixos fatores de 
produção) e resilientes e, ao mesmo 
tempo, no desenvolvimento de serviços, 
conceitos e políticas destinados a assegurar 
a diversidade dos sistemas de produção de 
alimentos e a prosperidade da vida rural.

Or. en
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Alteração 1400
Marisa Matias

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais
(incluindo a biodiversidade) e reforçando 
os serviços ecossistémicos, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a sua 
atenuação. As atividades incidirão em 
sistemas agrícolas e silvícolas mais 
produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos, baixos 
fatores de produção externos  e 
agricultura biológica), que protejam os 
recursos naturais, sejam variados e
consigam adaptar-se a um ambiente em 
mudança, sejam resilientes e, ao mesmo 
tempo, no desenvolvimento de serviços, 
conceitos e políticas para diversos sistemas 
alimentares e assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Or. en

Alteração 1401
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
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simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

simultaneamente os recursos naturais,
inclusivamente a biodiversidade, numa 
perspetiva europeia e mundial e
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo as alterações climáticas e a sua 
atenuação. As atividades incidirão em 
sistemas agrícolas e silvícolas mais 
produtivos, sustentáveis e resilientes, que 
sejam eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos, baixos 
fatores de produção externos e 
agricultura biológica), que protejam e
complementem os recursos naturais, 
sejam variados e consigam adaptar-se a 
um ambiente em mudança, sejam
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para diversos sistemas 
alimentares e assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Or. en

Alteração 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, inclusivamente a 
biodiversidade, numa perspetiva europeia
e mundial e reforçando os serviços 
ecossistémicos, incluindo a luta contra as 
alterações climáticas e a sua atenuação. As 
atividades incidirão em sistemas agrícolas, 
pecuários e silvícolas mais produtivos e 
sustentáveis, que sejam eficientes na 
utilização de recursos (nomeadamente 
hipocarbónicos, baixos fatores de 
produção externos e agricultura 
biológica), que protejam os recursos 
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vida rural. naturais, sejam diversificados, se adaptem 
às mudanças do ambiente e que sejam
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a variedade dos 
sistemas de alimentos e a prosperidade da 
vida rural.

Or. en

Justificação

O setor pecuário deve ser identificado, pois representa uma parte significativa do valor total 
de toda a produção agrícola da UE. As propostas devem não só procurar soluções técnicas 
para melhorar a eficácia, mas também centrar-se em sistemas de produção que poupem 
recursos.

Alteração 1403
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente a base dos recursos
naturais e a biodiversidade e reforçando os 
serviços ecossistémicos, incluindo a luta 
contra as alterações climáticas e a sua 
atenuação. As atividades incidirão em 
sistemas agrícolas e silvícolas mais 
produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos), protejam 
recursos naturais diversificados e 
resilientes e, ao mesmo tempo, que 
desenvolvam serviços, conceitos e políticas 
para assegurar a prosperidade da vida rural.

Or. en
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Alteração 1404
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais, 
incluindo a biodiversidade, numa 
perspetiva mundial e europeia, e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente hipocarbónicos, baixo 
consumo interno, agricultura integrada) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Or. es

Justificação

Esta alteração refere a biodiversidade como recurso natural e a sua necessidade de ser 
protegida através de atividades que utilizem os recursos de modo eficiente.

Alteração 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
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matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes, na melhoria da qualidade e do 
valor dos produtos agrícolas, e, ao mesmo 
tempo, no desenvolvimento de serviços, 
conceitos e políticas para assegurar a 
prosperidade da vida rural.

Or. en

Alteração 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
preservando e reforçando os serviços 
ecossistémicos, incluindo a luta contra as 
alterações climáticas e a sua atenuação. As 
atividades incidirão em sistemas agrícolas 
e silvícolas mais produtivos e sustentáveis, 
que sejam eficientes na utilização de 
recursos (nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Or. en
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Alteração 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

O objetivo é fornecer uma quantidade 
suficiente de alimentos para consumo 
humano e animal, de biomassa e de outras 
matérias-primas, salvaguardando 
simultaneamente os recursos naturais e 
reforçando os serviços ecossistémicos, 
incluindo a luta contra as alterações 
climáticas e a sua atenuação. As atividades 
incidirão em sistemas agrícolas e silvícolas 
mais produtivos e sustentáveis, que sejam 
eficientes na utilização de recursos 
(nomeadamente água, hipocarbónicos) e 
resilientes e, ao mesmo tempo, no 
desenvolvimento de serviços, conceitos e 
políticas para assegurar a prosperidade da 
vida rural.

Or. en

Alteração 1408
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Silvicultura sustentável
O objetivo é produzir, de modo 
sustentável, quantidades suficientes de 
biomassa a partir das florestas, tendo em 
conta os aspetos económico, ecológico e 
social da silvicultura.  Isto preservará o 
recurso natural e garantirá serviços 
ecossistémicos, nomeadamente a 
adaptação às alterações climáticas e a 
atenuação dos efeitos destas. As 
atividades incidirão no desenvolvimento 
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aprofundado de sistemas de silvicultura 
sustentável que sejam altamente 
produtivos, eficientes em termos de 
recursos e que contribuam para reforçar 
a resiliência das populações florestais e a 
proteção da biomassa, e que respondam à 
nova procura de biomassa das florestas.

Or. en

Alteração 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Setor agroalimentar sustentável e 
competitivo que permita um regime 
alimentar seguro e saudável

(b) Setor agroalimentar sustentável e 
competitivo que permita um regime 
alimentar seguro, acessível e saudável

Or. en

Alteração 1410
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e
distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 
para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação, 
distribuição e de alimentos para consumo 
humano e animal e o consumo de 
alimentos mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão numa grande diversidade de
alimentos saudáveis, autênticos, de alta 
qualidade e seguros para todos, escolhas 
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menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

informadas do consumidor e métodos 
competitivos de transformação dos 
alimentos que utilizem menos recursos e
aditivos e produzam menor quantidade de 
subprodutos, resíduos e gases com efeito 
de estufa. A competitividade pode ser 
definida a vários níveis, e o objetivo é 
obter sistemas que permitam aos 
agricultores ser competitivos a nível local 
e regional; é necessária coerência na 
abordagem da UE, de modo a que a luta 
pela competitividade no mercado mundial 
não se oponha aos esforços e 
financiamentos da UE para a criação de 
economias locais dinâmicas e de curtas 
cadeias de produção de alimentos e de 
abastecimento. Fatores externos negativos 
dos sistemas de produção com elevado 
consumo de recursos, previamente 
considerados “competitivos” e 
“produtivos”, deverão ser amplamente 
tidos em conta, e qualquer noção de 
alimentação “acessível” deverá 
igualmente analisar os custos para os 
contribuintes e as contas públicas dos 
impactos sobre o ambiente e a saúde 
pública.

Or. en

Alteração 1411
Marisa Matias,

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e
distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação, 
distribuição e consumo de alimentos para 
consumo humano e animal mais 
sustentável e o setor alimentar mais 
competitivo. As atividades incidirão numa 
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para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

grande diversidade de alimentos 
saudáveis, autênticos, de alta qualidade e 
seguros para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e aditivos e produzam 
menor quantidade de subprodutos, resíduos 
e gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e
distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 
para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação, 
distribuição e ainda o consumo de 
alimentos para consumo humano e animal 
mais sustentável e o setor alimentar mais 
competitivo. As atividades incidirão numa 
grande diversidade de alimentos 
saudáveis, autênticos, de alta qualidade e 
seguros para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e aditivos e produzam 
menor quantidade de subprodutos, resíduos 
e gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

Uma variedade elevada na produção de alimentos preserva e melhora a diversidade dos 
alimentos consumidos e melhora a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Restabelecer a ligação 
entre consumidores e produtores graças a uma abordagem da cadeia completa de alimentos 
autênticos e naturais beneficiará a saúde pública e resultará num comportamento de 
consumo mais sustentável.
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Alteração 1413
Teresa Riera Madurell,

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e
distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 
para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação, 
distribuição e ainda o consumo de 
alimentos para consumo humano e animal 
mais sustentável e o setor alimentar mais 
competitivo. As atividades incidirão numa 
grande diversidade de alimentos 
saudáveis, de alta qualidade e seguros para 
todos, escolhas informadas do consumidor 
e métodos competitivos de transformação 
dos alimentos que utilizem menos recursos 
e produzam menor quantidade de 
subprodutos, resíduos e gases com efeito 
de estufa.

Or. en

Alteração 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e 
distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 
para todos, escolhas informadas do 

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos e do ambiente em 
termos de alimentos seguros, saudáveis e a 
preços acessíveis e tornar a transformação 
e distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 
para todos, escolhas informadas do 
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consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 1415
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e 
distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 
para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
alimentos de qualidade, seguros, saudáveis 
e a preços acessíveis e tornar a 
transformação e distribuição de alimentos 
para consumo humano e animal mais 
sustentável e o setor alimentar mais 
competitivo. As atividades incidirão em 
alimentos de qualidade, saudáveis e 
seguros para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

Or. it

Alteração 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 

O objetivo consiste em satisfazer os 
requisitos dos cidadãos em termos de 
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alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação e 
distribuição de alimentos para consumo 
humano e animal mais sustentável e o setor 
alimentar mais competitivo. As atividades 
incidirão em alimentos saudáveis e seguros 
para todos, escolhas informadas do 
consumidor e métodos competitivos de 
transformação dos alimentos que utilizem 
menos recursos e produzam menor 
quantidade de subprodutos, resíduos e 
gases com efeito de estufa.

alimentos seguros, saudáveis e a preços 
acessíveis e tornar a transformação,
distribuição e consumo de alimentos para 
consumo humano e animal mais 
sustentável e o setor alimentar mais 
competitivo. As atividades incidirão em 
alimentos saudáveis e seguros para todos, 
escolhas informadas do consumidor e 
métodos competitivos de transformação 
dos alimentos que utilizem menos recursos 
e produzam menor quantidade de 
subprodutos, resíduos e gases com efeito 
de estufa.

Or. en

Alteração 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Libertar todo o potencial dos recursos 
vivos aquáticos

(c) Libertar todo o potencial dos recursos 
aquáticos através de uma gestão 
sustentável das pescas

Or. en

Alteração 1418
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos aquáticos a fim de maximizar 
os benefícios/rendimentos sociais e 
económicos dos oceanos e mares da 
Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
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aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento “azul” 
inteligente.

Or. en

Alteração 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento “azul” 
inteligente, respeitando tanto os limites 
como o potencial do meio marinho. Os 
mares e os oceanos também 
desempenham um papel crucial na 
regulação climática, mas sofrem um 
impacto extremamente grande devido às 
atividades humanas e às alterações 
climáticas. O objetivo geral consiste em 
desenvolver conhecimentos científicos e 
tecnológicos marinhos e marítimos 
transversais, tendo em vista libertar o 
potencial de crescimento “azul” em toda a 
gama de indústrias marinhas e marítimas, 
reduzindo simultaneamente a pegada e a 
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poluição de CO2, protegendo o ambiente 
marinho e procedendo a uma adaptação 
às alterações climáticas.

Or. en

Alteração 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos
sociais e económicos dos oceanos e mares
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

O objetivo é gerir os recursos vivos 
aquáticos a fim de maximizar os 
benefícios/rendimentos sociais e 
económicos dos oceanos, mares e águas 
interiores da Europa. As atividades 
incidirão numa contribuição otimizada para 
um aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente, uma gestão 
sustentável dos ecossistemas que 
proporcionam bens e serviços, uma 
aquicultura europeia competitiva e 
respeitadora do ambiente no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha e marítima através da 
biotecnologia com vista a permitir um 
crescimento «azul» inteligente. Serão 
desenvolvidos conhecimentos científico-
tecnológicos marinhos, dulciaquícolas e 
marítimos transversais, tendo em vista 
libertar todo o potencial dos mares e 
águas interiores em toda a gama de 
indústrias marinhas e marítimas, 
protegendo o ambiente e procedendo 
simultaneamente a uma adaptação às 
alterações climáticas.
.

Or. en
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Alteração 1421
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento “azul” 
inteligente. O princípio de precaução, 
assim como as preocupações da sociedade 
civil em termos de utilização e difusão de 
biotecnologias em ecossistemas marinhos 
abertos têm de ser tomados em 
consideração.

Or. en

Alteração 1422
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa e, simultaneamente, proteger a 
biodiversidade e os serviços 
ecossistémicos. As atividades incidirão 
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desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma 
aquicultura europeia competitiva no 
contexto da economia global e reforçando 
a inovação marinha através da 
biotecnologia com vista a permitir um 
crescimento «azul» inteligente.

numa contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca e uma 
aquicultura europeias sustentáveis e 
respeitadoras do ambiente no contexto da 
economia global. As preocupações 
ambientais relativamente à utilização de 
biotecnologias em ecossistemas marinhos 
abertos têm de ser cuidadosamente 
consideradas.

Or. en

Alteração 1423
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento “azul” 
inteligente. Estas atividades terão em 
consideração as preocupações da 
sociedade civil contra o recurso a certos 
tipos de biotecnologias em ecossistemas 
marinhos abertos.

Or. en

Alteração 1424
Judith A. Merkies
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

O objetivo é explorar e preservar de forma 
sustentável os recursos vivos aquáticos a 
fim de maximizar os 
benefícios/rendimentos sociais e 
económicos dos oceanos e mares da 
Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento “azul” 
inteligente.

Or. en

Alteração 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é explorar de forma sustentável 
os recursos vivos aquáticos a fim de 
maximizar os benefícios/rendimentos 
sociais e económicos dos oceanos e mares 
da Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
marinha através da biotecnologia com vista 

O objetivo é explorar e preservar de forma 
sustentável os recursos vivos aquáticos a 
fim de maximizar os 
benefícios/rendimentos sociais e 
económicos dos oceanos e mares da 
Europa. As atividades incidirão numa 
contribuição otimizada para um 
aprovisionamento seguro de alimentos, 
desenvolvendo uma pesca sustentável e 
respeitadora do ambiente e uma aquicultura 
europeia competitiva no contexto da 
economia global e reforçando a inovação 
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a permitir um crescimento «azul» 
inteligente.

marinha através da biotecnologia com vista 
a permitir um crescimento “azul” 
inteligente.

Or. en

Alteração 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos (incluindo eficácia 
em termos de nutrientes, energia, 
carbono, utilização de águas e solos), 
sustentáveis e competitivas, valorizando os 
biorresíduos ao máximo do seu potencial, 
para o que é fundamental criar um 
circuito fechado de nutrientes entre áreas
urbanas e rurais. As atividades incidirão 
na promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação de 
segunda e terceira gerações, utilizando a 
biomassa e outros resíduos da produção 
agrícola e florestal primária, resíduos 
biológicos e subprodutos industriais de 
base biológica, e na transformação 
eficiente de biomassa de áreas urbanas 
em produtos agrícolas através de uma 
limpeza eficaz. Estas alterações vão abrir
novos mercados e criar possíveis fontes de 
rendimento novas para produtores 
primários através do apoio a atividades de 
normalização, programas de certificação,
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
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alteração da sua utilização.

Or. en

Alteração 1427
Philippe Lamberts,
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias baseadas nas energias 
renováveis, eficientes na utilização de 
energia e dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação,
produzindo e utilizando a biomassa da 
produção primária, resíduos biológicos e 
subprodutos industriais de base biológica, e 
abrindo novos mercados nomeadamente 
através do apoio, quando necessário, a 
atividades de normalização, mas também 
de regulamentação e demonstração e 
outras, tomando simultaneamente em 
consideração a implicação ambiental e 
socioeconómica da bioeconomia na 
utilização dos solos e na alteração da sua 
utilização.

Or. en

Alteração 1428
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, sustentáveis e 
competitivas, que preservem recursos e os 
utilizem eficientemente. As atividades 
incidirão na promoção da bioeconomia 
mediante a transformação de processos e 
produtos industriais convencionais em 
recursos de base biológica e eficientes do 
ponto de vista energético, no 
desenvolvimento de sistemas integrados de 
biorrefinação, produzindo e utilizando a 
biomassa da produção primária, resíduos 
biológicos e subprodutos industriais de 
base biológica, e abrindo novos mercados 
nomeadamente através do apoio a 
atividades de normalização mas também 
de diferenciação, regulamentação e 
demonstração/ensaio no terreno e outras, 
tomando simultaneamente em consideração 
a implicação da bioeconomia na utilização 
dos solos e na alteração da sua utilização, 
bem como as opiniões e preocupações da 
sociedade civil.

Or. en

Alteração 1429
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
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sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização bem como as 
opiniões e preocupações da sociedade 
civil.

Or. en

Alteração 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético (inclusivamente a água e 
a energia), no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.
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Or. en

Alteração 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
produzindo e utilizando a biomassa da 
produção primária, resíduos biológicos e 
subprodutos industriais de base biológica, e 
abrindo novos mercados nomeadamente 
através do apoio a atividades de 
normalização, regulamentação e 
demonstração/ensaio no terreno e outras, 
tomando simultaneamente em consideração 
a implicação da bioeconomia na utilização 
dos solos e na alteração da sua utilização.

Or. en

Alteração 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
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competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização,
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
produzindo e utilizando a biomassa da 
produção primária, resíduos biológicos e 
subprodutos industriais de base biológica, e 
abrindo novos mercados nomeadamente 
através do apoio a atividades de 
normalização, regulamentação e 
demonstração/ensaio no terreno e outras, 
tomando simultaneamente em consideração 
a implicação da bioeconomia na utilização 
dos solos e na alteração da sua utilização.

Or. en

Alteração 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
produzindo e utilizando a biomassa da 
produção primária, resíduos biológicos e 
subprodutos industriais de base biológica, e 
abrindo novos mercados nomeadamente 
através do apoio a atividades de 
normalização, regulamentação e 
demonstração/ensaio no terreno e outras, 
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em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

tomando simultaneamente em consideração 
a implicação da bioeconomia na utilização 
dos solos e na alteração da sua utilização.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de biorrefinarias integradas não se deve limitar aos aspetos relativos à 
utilização.

Alteração 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias hipocarbónicas, eficientes na 
utilização dos recursos, sustentáveis e 
competitivas. As atividades incidirão na 
promoção da bioeconomia mediante a 
transformação de processos e produtos 
industriais convencionais em recursos de 
base biológica e eficientes do ponto de 
vista energético, no desenvolvimento de 
sistemas integrados de biorrefinação, 
utilizando a biomassa da produção 
primária, resíduos biológicos e subprodutos 
industriais de base biológica, e abrindo 
novos mercados nomeadamente através do 
apoio a atividades de normalização, 
regulamentação e demonstração/ensaio no 
terreno e outras, tomando simultaneamente 
em consideração a implicação da 
bioeconomia na utilização dos solos e na 
alteração da sua utilização.

O objetivo é promover bioindústrias 
europeias com baixos níveis de emissão, 
eficientes na utilização dos recursos, 
sustentáveis e competitivas. As atividades 
incidirão na promoção da bioeconomia 
mediante a transformação de processos e 
produtos industriais convencionais em 
recursos de base biológica e eficientes do 
ponto de vista energético, no 
desenvolvimento de sistemas integrados de 
biorrefinação, utilizando a biomassa da 
produção primária, resíduos biológicos e 
subprodutos industriais de base biológica, e 
abrindo novos mercados nomeadamente 
através do apoio a atividades de 
normalização, regulamentação e 
demonstração/ensaio no terreno e outras, 
tomando simultaneamente em consideração 
a implicação da bioeconomia na utilização 
dos solos e na alteração da sua utilização.

Or. en
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Alteração 1435
Vicky Ford,

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Investigação marinha e marítima 
transversal
A exploração dos recursos marinhos vivos 
e não vivos, assim como a utilização de 
diferentes fontes de energia marinha e a 
vasta variedade de diferentes utilizações 
dadas aos mares levantam desafios 
científicos e tecnológicos transversais. Os 
mares e os oceanos também 
desempenham um papel crucial na 
regulação climática, mas sofrem um 
impacto extremamente grande DEVIDO 
às atividades humanas internas, costeiras 
e marítimas e também às alterações 
climáticas. O objetivo geral consiste em 
desenvolver conhecimentos científicos e 
tecnológicos marinhos e marítimos 
transversais (inclusivamente através do 
estudo de aves pelágicas), tendo em vista 
libertar o potencial de crescimento “azul” 
em toda a gama de indústrias marinhas e 
marítimas, protegendo o ambiente e 
procedendo a uma adaptação às 
alterações climáticas. Esta abordagem 
coordenada estratégica para a 
investigação marinha e marítima em 
todos os desafios e pilares do Programa-
Quadro Horizonte 2020 apoia, 
igualmente, a implementação das políticas 
da União relevantes para ajudar a 
cumprir os objetivos-chave de crescimento 
“azul”.

Or. en

Justificação

Com base no relatório de Teresa Riera Madurell, alteração n.° 168. A presente alteração 
destina-se a acrescentar a informação segundo a qual o estudo de certas espécies de aves 
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marinhas está a desenvolver-se rapidamente, o que tem sido extremamente útil para 
compreender o ambiente marinho em geral.

Alteração 1436
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

2.3-A O objetivo é fornecer uma 
quantidade suficiente de alimentos para 
consumo humano e animal, de biomassa e 
de outras matérias-primas, 
salvaguardando simultaneamente os 
recursos naturais e reforçando os serviços 
ecossistémicos, incluindo a luta contra as 
alterações climáticas e a sua atenuação, 
ao mesmo tempo que se desenvolvem 
serviços, conceitos e políticas para 
assegurar a prosperidade da vida rural, 
inclusivamente para populações indígenas 
no Ártico.

Or. en

Alteração 1437
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é evoluir para um 
sistema energético seguro, sustentável e 
competitivo, face a recursos cada vez mais 
escassos, a necessidades energéticas 
crescentes a às alterações climáticas.

O objetivo específico é evoluir para um 
sistema energético seguro, acessível, 
sustentável e competitivo, face a recursos 
cada vez mais escassos, a necessidades 
energéticas crescentes e às alterações 
climáticas.

Or. de
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Alteração 1438
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 
2050. Além disso, as energias renováveis 
devem satisfazer 20% do consumo de 
energia final em 2020, juntamente com 
uma redução de 20% da procura de 
energia. A concretização destes objetivos 
exigirá uma revisão do sistema energético, 
combinando perfil hipocarbónico, 
segurança energética e acessibilidade dos 
preços e reforçando simultaneamente a 
competitividade económica da Europa. A 
Europa está atualmente longe de atingir 
este objetivo geral. O sistema energético 
europeu está ainda dependente em 80% 
dos combustíveis fósseis e o setor produz 
80% das emissões de gases com efeito de 
estufa da União. Anualmente, 2,5% do 
PIB da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 
percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no 
horizonte de 2050. Confrontadas com a 
volatilidade dos preços da energia no 
mercado mundial, associada a 
preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20 % relativamente aos níveis de 1990. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. Essa revisão 
afigura-se necessária, já que, 
confrontadas com a volatilidade dos preços 
da energia no mercado mundial (associada 
a preocupações de segurança do 
abastecimento) e com o aumento da carga 
fiscal sobre as fontes de energia e os 
custos elevados de adaptação à legislação 
da UE em matéria de ambiente e de 
alterações climáticas, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. it



AM\907849PT.doc 107/184 PE492.789v01-00

PT

Alteração 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o Setor produz 80% 
das as emissões de gases com efeito de 
estufa da União. Anualmente, 2,5% do PIB 
da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 
percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no horizonte 
de 2050. Confrontadas com a volatilidade 
dos preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com um objetivo de 
poupança de energia de 20%. Deve-se 
alcançar uma redução das emissões de 
gases com efeito de estufa de 80-95% 
até 2050. Para alcançar esta meta, as 
tecnologias de energias renováveis terão 
de representar a percentagem mais 
significativa do aprovisionamento 
energético na Europa, até meados do 
século. Uma política de eficiência 
energética ambiciosa deverá acompanhar 
esta evolução, como meio com maior 
custo-eficácia para atingir os objetivos de 
descarbonização a longo prazo. É, por 
isso, adequado que três quartos do 
orçamento previsto no presente Desafio 
sejam atribuídos à investigação e 
inovação em matéria de energias 
renováveis e de eficiência energética. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico sustentável, segurança 
energética e acessibilidade dos preços e 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica da Europa. A 
Europa está atualmente longe de atingir 
este objetivo geral. O sistema energético 
europeu está ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
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dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Alteração 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das as emissões de gases com efeito de 
estufa da União. Anualmente, 2,5% do PIB 
da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 
percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no horizonte 
de 2050. Confrontadas com a volatilidade 

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. Deve-se 
alcançar uma redução das emissões de 
gases com efeito de estufa de 80-95% 
até 2050. Todos os cenários de 
descarbonização do Roteiro para a 
Energia 2050 mostram que as tecnologias 
de energias renováveis serão responsáveis 
pela percentagem mais significativa de 
tecnologias de fornecimento de energia 
até meados do presente século. Uma 
política de eficiência energética ambiciosa 
deverá acompanhar esta evolução, como 
meio com maior custo-eficácia para 
atingir os objetivos a longo prazo de 
descarbonização. É, por isso, adequado 
que três quartos do orçamento previsto no 
presente Desafio sejam atribuídos à 
investigação e inovação em matéria de 
energias renováveis e de eficiência 
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dos preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

energética. A concretização destes 
objetivos exigirá uma revisão do sistema 
energético, combinando o desenvolvimento 
de alternativas a combustíveis fósseis, 
segurança energética e acessibilidade dos 
preços e reforçando simultaneamente a 
competitividade económica da Europa. A 
Europa está atualmente longe de atingir 
este objetivo geral. O sistema energético 
europeu está ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Alteração 1441
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. Deve-se 
alcançar uma redução das emissões de 
gases com efeito de estufa de 80-95% 



PE492.789v01-00 110/184 AM\907849PT.doc

PT

perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das as emissões de gases com efeito de 
estufa da União. Anualmente, 2,5% do PIB 
da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 
percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no horizonte 
de 2050. Confrontadas com a volatilidade 
dos preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

até 2050. Todos os cenários do Roteiro 
para a Energia 2050 mostram que as 
tecnologias de energias renováveis serão 
responsáveis pela percentagem mais 
significativa de tecnologias de 
fornecimento de energia até meados do 
presente século, e que a eficiência 
energética terá um papel fundamental no 
cumprimento dos objetivos. É, por isso, 
adequado que 85% do orçamento previsto 
no presente Desafio sejam atribuídos à 
investigação e inovação em matéria de 
energias renováveis e de eficiência 
energética na utilização final de energia.
A concretização destes objetivos exigirá 
uma revisão do sistema energético, 
combinando energias renováveis, 
segurança energética e acessibilidade dos 
preços e reforçando simultaneamente a 
competitividade económica da Europa. A 
Europa está atualmente longe de atingir 
este objetivo geral. O sistema energético 
europeu está ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Alteração 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das as emissões de gases com efeito de 
estufa da União. Anualmente, 2,5% do PIB 
da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 
percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no horizonte 
de 2050. Confrontadas com a volatilidade 
dos preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. Deve-se 
alcançar uma redução das emissões de 
gases com efeito de estufa de 80-95% 
até 2050. Os cenários de descarbonização 
do Roteiro para a Energia 2050 indicam 
que as tecnologias de energias renováveis 
deveriam, com investimentos e aceitação 
suficientes, representar a percentagem 
mais significativa de tecnologias de 
fornecimento de energia até meados deste 
século. É, por isso, adequado que sejam 
atribuídos, ao abrigo do orçamento 
previsto no presente Desafio, fundos 
proporcionais à investigação e inovação 
em matéria de energias renováveis. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.
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Or. en

Alteração 1443
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das as emissões de gases com efeito de 
estufa da União. Anualmente, 2,5% do PIB 
da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 
percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no horizonte 
de 2050. Confrontadas com a volatilidade 
dos preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. É por isso 
adequado que a maioria do orçamento 
deste Desafio seja atribuída à investigação 
e inovação em matéria de energias 
renováveis, armazenamento de energia, 
captura e armazenamento de carbono, 
produção de energia neutra do ponto de 
vista do carbono, e melhoramentos na 
gestão da rede de eletricidade e na 
eficiência energética. A concretização 
destes objetivos exigirá uma revisão do 
sistema energético, combinando perfil 
hipocarbónico, segurança energética e 
acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
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associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Alteração 1444
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. É por isso 
importante colocar a ênfase na procura 
de uma solução otimizada para a 
integração das energias renováveis, 
através do equilíbrio da rede de 
eletricidade, graças a tecnologias de 
produção dinâmicas e ambientalmente 
sensíveis. A concretização destes objetivos 
exigirá uma revisão do sistema energético, 
combinando perfil hipocarbónico, 
segurança energética e acessibilidade dos 
preços e reforçando simultaneamente a 
competitividade económica da Europa. A 
Europa está atualmente longe de atingir 
este objetivo geral. O sistema energético 
europeu está ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
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crescente do seu rendimento em energia. Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Justificação

As tecnologias de energias renováveis desempenham um papel fundamental em todos os 
cenários de descarbonização do Roteiro para a Energia 2050 e, por isso, a investigação e o 
desenvolvimento devem procurar um equilíbrio justo aquando da integração de novas 
tecnologias renováveis na rede de eletricidade.

Alteração 1445
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das as emissões de gases com efeito de 
estufa da União. Anualmente, 2,5% do PIB 
da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma possível maior redução para 80-95% 
até 2050. Além disso, as energias 
renováveis devem satisfazer 20% do 
consumo de energia final em 2020, 
juntamente com uma redução de 20% da 
procura de energia. A concretização destes 
objetivos exigirá uma revisão do sistema 
energético, combinando perfil 
hipocarbónico, segurança energética e 
acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
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percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no horizonte 
de 2050. Confrontadas com a volatilidade 
dos preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050, a não 
ser que sejam desenvolvidas novas fontes 
na UE de modo sustentável. Confrontadas 
com a volatilidade dos preços da energia 
no mercado mundial, associada a 
preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Justificação

O objetivo final de redução dos gases com efeito de estufa até 2050 ainda não foi 
estabelecido. Objetivos na ordem dos 80-95% são desejados, mas não necessariamente 
realizáveis. Existem também novas fontes de gás e de petróleo na Europa e decide-se 
atualmente se poderão ser extraídos de forma sustentável. Estas fontes não deverão ser 
esquecidas pela Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 1446
Herbert Reul,

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 8095% até 2050.
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050.
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá um 
maior desenvolvimento do sistema 
energético, combinando perfil 
hipocarbónico, segurança energética e 
acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
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geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050.
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do Produto
interno bruto (PIB) da União é gasto em 
importações de energia, sendo provável 
que esta percentagem aumente. Esta 
evolução pode aumentar a dependência
em relação às importações de petróleo e 
gás no horizonte de 2050. Confrontadas 
com a volatilidade dos preços da energia 
no mercado mundial, associada a 
preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. de

Alteração 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% relativamente aos níveis de 1990, com 
uma maior redução para 80-95% até 2050. 
Além disso, as energias renováveis devem 
satisfazer 20% do consumo de energia final 
em 2020, juntamente com uma redução de 
20% da procura de energia. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil de baixas emissões, segurança 
energética e acessibilidade dos preços e 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica da Europa. A 
Europa está atualmente longe de atingir 
este objetivo geral. O sistema energético 
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ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das as emissões de gases com efeito de 
estufa da União. Anualmente, 2,5% do PIB 
da União é gasto em importações de 
energia, sendo provável que esta 
percentagem aumente. Esta evolução 
conduzirá a uma dependência total das 
importações de petróleo e gás no horizonte 
de 2050. Confrontadas com a volatilidade 
dos preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

europeu está ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050. 
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Alteração 1448
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica competitiva em 
2050 mostra que as reduções visadas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
terão de ser, em grande medida, 
realizadas no território da União. Tal 
implicará uma redução das emissões de 
CO2 em mais de 90% até 2050 no setor da 
energia, em mais de 80% na indústria, em 
pelo menos 60% no setor dos transportes e 
em cerca de 90% no setor residencial e 
dos serviços.

Suprimido

Or. it

Justificação

Como o próprio nome indica, o período do programa-quadro limita-se a 2020. É, portanto, 
inútil fazer referência a possíveis cenários futuros nas décadas seguintes.
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Alteração 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 205027

mostra que as reduções visadas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
terão de ser, em grande medida, realizadas 
no território da União. Tal implicará uma 
redução das emissões de CO2 em mais de 
90% até 2050 no setor da energia, em mais 
de 80% na indústria, em pelo menos 60% 
no setor dos transportes e em cerca de 90% 
no setor residencial e dos serviços.

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 205027

mostra que as reduções visadas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
terão de ser, em grande medida, realizadas 
no território da União. Tal implicará uma 
redução das emissões de CO2 em mais de 
90% até 2050 no setor da energia, em mais 
de 80% na indústria, em pelo menos 60% 
no setor dos transportes e em cerca de 90% 
no setor residencial e dos serviços. O 
roteiro também mostra nomeadamente 
que o gás pode contribuir, a curto ou 
médio prazo, para a transformação do 
setor energético.

Or. en

Alteração 1450
Konrad Szymański,

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

Texto da Comissão Alteração

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 205027

mostra que as reduções visadas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
terão de ser, em grande medida, realizadas 
no território da União. Tal implicará uma 
redução das emissões de CO2 em mais de 
90% até 2050 no setor da energia, em mais 
de 80% na indústria, em pelo menos 60% 
no setor dos transportes e em cerca de 90% 

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 205027, 
preparado pela Comissão Europeia, 
pressupõe que as reduções visadas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
terão de ser, em grande medida, realizadas 
no território da União, considerando a 
falta de acordo a nível mundial na 
matéria.  Tal implicará até uma redução 
das emissões de CO2 em mais de 90% até 
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no setor residencial e dos serviços. 2050 no setor da energia, em mais de 80% 
na indústria, em 60% no setor dos 
transportes e em 90% no setor residencial e 
dos serviços.

Or. en

Justificação

O objetivo final de redução dos gases com efeito de estufa até 2050 ainda não foi 
estabelecido. Objetivos na ordem dos 80-95% são desejados, mas não necessariamente 
realizáveis.

Alteração 1451
Herbert Reul,

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

Texto da Comissão Alteração

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050 mostra 
que as reduções visadas das emissões de 
gases com efeito de estufa terão de ser, em 
grande medida, realizadas no território da 
União. Tal implicará uma redução das 
emissões de CO2 em mais de 90% até 
2050 no setor da energia, em mais de 80%
na indústria, em pelo menos 60% no setor 
dos transportes e em cerca de 90% no setor 
residencial e dos serviços.

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050 mostra 
que as reduções visadas das emissões de 
gases com efeito de estufa teriam de ser, 
em grande medida, realizadas no território 
da União. Tal implicaria uma redução das 
emissões de CO2 até 2050 no setor da 
energia, na indústria, no setor dos 
transportes, no setor residencial, e noutros.

Or. de

Alteração 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 205027

mostra que as reduções visadas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
terão de ser, em grande medida, realizadas 
no território da União. Tal implicará uma 
redução das emissões de CO2 em mais de 
90% até 2050 no setor da energia, em mais 
de 80% na indústria, em pelo menos 60% 
no setor dos transportes e em cerca de 90% 
no setor residencial e dos serviços.

O roteiro de transição para uma economia 
competitiva com um baixo nível de 
emissões em 205027 mostra que as 
reduções visadas das emissões de gases 
com efeito de estufa terão de ser, em 
grande medida, realizadas no território da 
União. Tal implicará uma redução das 
emissões de CO2 em mais de 90% até 
2050 no setor da energia, em mais de 80% 
na indústria, em pelo menos 60% no setor 
dos transportes e em cerca de 90% no setor 
residencial e dos serviços.

Or. en

Alteração 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis; uma parte significativa do 
orçamento deste desafio societal deve por 
isso ser usada para apoiar a investigação 
e a inovação em matéria de energias 
renováveis, distribuição de energia, redes 
inteligentes, armazenamento de energia e 
eficiência energética. Estes devem avançar 
em paralelo com soluções não 
tecnológicas, tanto a nível da oferta como 
da procura. Tudo isto deve fazer parte de 
uma política hipocarbónica integrada, 
incluindo o controlo de tecnologias 
facilitadoras essenciais, em especial 
soluções no domínio das ICT e do fabrico, 
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num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

produção e materiais avançados. O 
objetivo é a produção de serviços e 
tecnologias energéticas eficientes que 
contribuam à resposta aos desafios 
energéticos e que possam ser largamente 
aceites pelos mercados europeu e 
internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Or. en

Alteração 1454
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis; sendo a eficiência energética e as 
tecnologias de energias renováveis as 
opções válidas para o cumprimento dos 
objetivos de descarbonização, pelo menos 
75% do orçamento deste desafio societal 
devem ser atribuídos a estas tecnologias.
Estes devem avançar em paralelo com 
soluções não tecnológicas, tanto a nível da 
oferta como da procura. Tudo isto deve 
fazer parte de uma política hipocarbónica 
integrada, incluindo o controlo de 
tecnologias facilitadoras essenciais, em 
especial soluções no domínio das ICT e do 
fabrico, produção e materiais avançados. O 
objetivo é a produção de serviços e 
tecnologias energéticas eficientes que 
possam ser largamente aceites pelos 
mercados europeu e internacional e a 
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criação de sistemas inteligentes de gestão 
da procura com base num mercado da 
energia aberto e transparente e em sistemas 
de gestão da eficiência energética 
inteligentes.

Or. en

Justificação

O Roteiro para a Energia da Comissão Europeia salienta as energias renováveis e a eficácia 
energética como elementos de todos os cenários com vista à conclusão dos objetivos de 
descarbonização no horizonte de 2050. Para que a Europa atinja estes objetivos, é 
necessário um apoio significativo em matéria de investigação e inovação.

Alteração 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Deve ser dada uma atenção 
especial à investigação, ao 
desenvolvimento e à implantação no 
mercado de geradores de energia de 
pequena e micro escala. Estes devem 
avançar em paralelo com soluções não 
tecnológicas, tanto a nível da oferta como 
da procura. Tudo isto deve fazer parte de 
uma política hipocarbónica integrada, 
incluindo o controlo de tecnologias 
facilitadoras essenciais, em especial 
soluções no domínio das ICT e do fabrico, 
produção e materiais avançados. O 
objetivo é a produção de serviços e 
tecnologias energéticas eficientes que 
possam ser largamente aceites pelos 
mercados europeu e internacional e a 
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criação de sistemas inteligentes de gestão 
da procura com base num mercado da 
energia aberto e transparente e em sistemas 
de gestão da eficiência energética 
inteligentes.

Or. en

Alteração 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que contribuam à 
resposta aos desafios energéticos, 
nomeadamente devidos à integração das 
energias renováveis, e que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Or. en
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Justificação

O Programa-quadro Horizonte 2020 pode cobrir as tecnologias energéticas, tais como o 
armazenamento de eletricidade, que vão contribuir de forma importante para dar resposta à 
variabilidade das fontes de energia renovável.

Alteração 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que contribuam para 
enfrentar os desafios energéticos, 
nomeadamente os ligados à integração 
das energias renováveis, e que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Or. fr

Justificação

O programa Horizonte 2020 deveria abordar tecnologias energéticas, como o 
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armazenamento de eletricidade, suscetíveis de contribuir para a compensação da 
variabilidade das energias renováveis.

Alteração 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que contribuam para 
enfrentar os desafios energéticos, 
principalmente em relação à integração 
das energias renováveis, e que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Or. en

Alteração 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros, 
garantidos e fiáveis, inclusivamente as 
tecnologias de armazenamento de 
eletricidade. Estes devem avançar em 
paralelo com soluções não tecnológicas, 
tanto a nível da oferta como da procura. 
Tudo isto deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes e seguras que 
possam ser largamente aceites pelos 
mercados europeu e internacional e a 
criação de sistemas inteligentes de gestão 
da procura com base num mercado da 
energia aberto e transparente e em sistemas 
de gestão da eficiência e segurança
energética inteligentes.

Or. en

Alteração 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
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demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos com 
um baixo nível de emissões, eficientes, 
seguros e fiáveis. Estes devem avançar em 
paralelo com soluções não tecnológicas, 
tanto a nível da oferta como da procura. 
Tudo isto deve fazer parte de uma política 
de baixas emissões integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Or. en

Alteração 1461
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado, a 
preços acessíveis, de tecnologias e serviços 
energéticos hipocarbónicos eficientes, 
seguros e fiáveis. Estes devem avançar em 
paralelo com soluções não tecnológicas, 
tanto a nível da oferta como da procura. 
Tudo isto deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
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produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

produção de serviços e tecnologias
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Or. it

Alteração 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções ambiciosas, são 
necessários investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis, incluindo o gás. Estes devem 
avançar em paralelo com soluções não 
tecnológicas, tanto a nível da oferta como 
da procura. Tudo isto deve fazer parte de 
uma política hipocarbónica integrada, 
incluindo o controlo de tecnologias 
facilitadoras essenciais, em especial 
soluções no domínio das ICT e do fabrico, 
produção e materiais avançados. O 
objetivo é a produção de serviços e 
tecnologias energéticas eficientes que 
possam ser largamente aceites pelos 
mercados europeu e internacional e a 
criação de sistemas inteligentes de gestão 
da procura com base num mercado da 
energia aberto e transparente e em sistemas 
de gestão da eficiência energética 
inteligentes.

Or. en
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Alteração 1463
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
renováveis eficientes, seguros e fiáveis. 
Estes devem avançar em paralelo com 
soluções não tecnológicas, tanto a nível da 
oferta como da procura. Tudo isto deve 
fazer parte de uma política hipocarbónica 
integrada, incluindo o controlo de 
tecnologias facilitadoras essenciais, em 
especial soluções no domínio das ICT e do 
fabrico, produção e materiais avançados. O 
objetivo é a produção de serviços e 
tecnologias energéticas eficientes que 
possam ser largamente aceites pelos 
mercados europeu e internacional e a 
criação de sistemas inteligentes de gestão 
da procura com base num mercado da 
energia aberto e transparente e em sistemas 
de gestão da eficiência energética 
inteligentes.

Or. en

Alteração 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários Para atingir estas reduções, são necessários 
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investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica sustentável integrada, 
incluindo o controlo de tecnologias 
facilitadoras essenciais, em especial 
soluções no domínio das ICT e do fabrico, 
produção e materiais avançados. O 
objetivo é a produção de serviços e 
tecnologias energéticas eficientes que 
possam ser largamente aceites pelos 
mercados europeu e internacional e a 
criação de sistemas inteligentes de gestão 
da procura com base num mercado da 
energia aberto e transparente e em sistemas 
de gestão da eficiência energética 
inteligentes.

Or. en

Alteração 1465
Herbert Reul,

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Parte III – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para atingir estas reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 

Para atingir as reduções, são necessários 
investimentos significativos em 
investigação, desenvolvimento, 
demonstração e implantação no mercado 
de tecnologias e serviços energéticos 
hipocarbónicos eficientes, seguros e 
fiáveis. Estes devem avançar em paralelo 
com soluções não tecnológicas, tanto a 
nível da oferta como da procura. Tudo isto 
deve fazer parte de uma política 
hipocarbónica integrada, incluindo o 
controlo de tecnologias facilitadoras 
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essenciais, em especial soluções no 
domínio das ICT e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

essenciais, em especial soluções no 
domínio das TIC e do fabrico, produção e 
materiais avançados. O objetivo é a 
produção de serviços e tecnologias 
energéticas eficientes que possam ser 
largamente aceites pelos mercados europeu 
e internacional e a criação de sistemas 
inteligentes de gestão da procura com base 
num mercado da energia aberto e 
transparente e em sistemas de gestão da 
eficiência energética inteligentes.

Or. de

Alteração 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

Novas tecnologias e soluções devem 
concorrer em termos de custos e 
fiabilidade face a sistemas energéticos
altamente otimizados com tecnologias e
operadores históricos bem estabelecidos. A 
investigação e a inovação são essenciais 
para tornar estas novas fontes de energia
menos poluentes, mais eficazes e 
comercialmente atraentes à escala 
necessária. Nenhum setor, por si só, nem 
os Estados-Membros individualmente, têm 
capacidade para assumir os custos e os 
riscos, cujos principais fatores 
determinantes (transição para uma 
economia hipocarbónica que garanta 
energia segura a um preço acessível) se 
encontram fora do mercado.

Novas tecnologias e soluções devem 
concorrer com sistemas energéticos
concebidos para operadores históricos e 
tecnologias que beneficiaram de altos 
níveis de financiamento e subsídios à 
investigação até à data. A investigação e a 
inovação são essenciais para tornar estas 
novas fontes de energia limpas, mais 
eficazes e comercialmente atraentes à 
escala necessária. Por esta razão, o 
financiamento à investigação e ao 
desenvolvimento de tecnologias de 
combustíveis fósseis não é elegível no 
quadro deste desafio societal. Nenhum 
setor, por si só, nem os Estados-Membros 
individualmente, têm capacidade para 
assumir os custos e os riscos, cujos 
principais fatores determinantes (transição 
para uma economia hipocarbónica que 
garanta energia segura a um preço 
acessível) se encontram fora do mercado.

Or. en
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Alteração 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

Novas tecnologias e soluções devem 
concorrer em termos de custos e 
fiabilidade face a sistemas energéticos
altamente otimizados com tecnologias e
operadores históricos bem estabelecidos. A 
investigação e a inovação são essenciais 
para tornar estas novas fontes de energia 
menos poluentes, mais eficazes e 
comercialmente atraentes à escala 
necessária. Nenhum setor, por si só, nem 
os Estados-Membros individualmente, têm 
capacidade para assumir os custos e os 
riscos, cujos principais fatores 
determinantes (transição para uma 
economia hipocarbónica que garanta 
energia segura a um preço acessível) se 
encontram fora do mercado.

Novas tecnologias e soluções devem 
concorrer em sistemas energéticos
concebidos para operadores históricos e 
tecnologias que absorveram, até à data, a 
grande maioria do financiamento e dos 
subsídios à investigação da Europa e do 
mundo. A investigação e a inovação são 
essenciais para tornar estas novas fontes de 
energia menos poluentes, mais eficazes e 
comercialmente atraentes à escala 
necessária, e por esta razão o 
financiamento à investigação e ao 
desenvolvimento de tecnologias de 
combustíveis fósseis não é elegível no 
quadro deste desafio societal. Nenhum 
setor, por si só, nem os Estados-Membros 
individualmente, têm capacidade para 
assumir os custos e os riscos, cujos 
principais fatores determinantes (transição 
para uma economia hipocarbónica que 
garanta energia segura a um preço 
acessível) se encontram fora do mercado.

Or. en

Alteração 1468
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Novas tecnologias e soluções devem 
concorrer em termos de custos e 

Novas tecnologias e soluções devem 
concorrer em sistemas energéticos
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fiabilidade face a sistemas energéticos
altamente otimizados com tecnologias e
operadores históricos bem estabelecidos. A 
investigação e a inovação são essenciais 
para tornar estas novas fontes de energia 
menos poluentes, mais eficazes e 
comercialmente atraentes à escala 
necessária. Nenhum setor, por si só, nem 
os Estados-Membros individualmente, têm 
capacidade para assumir os custos e os 
riscos, cujos principais fatores 
determinantes (transição para uma 
economia hipocarbónica que garanta 
energia segura a um preço acessível) se 
encontram fora do mercado.

concebidos para operadores históricos e 
tecnologias que absorveram, até aos dias 
de hoje, a grande maioria do 
financiamento e dos subsídios à 
investigação da Europa e do mundo. A 
investigação e a inovação são essenciais 
para tornar estas novas fontes de energia 
menos poluentes, renováveis e mais 
eficazes e comercialmente atraentes à 
escala necessária. Nenhum setor, por si só, 
nem os Estados-Membros individualmente, 
têm capacidade para assumir os custos e os 
riscos, cujos principais fatores 
determinantes (transição para uma 
economia hipocarbónica que garanta 
energia segura a um preço acessível) se 
encontram fora do mercado.

Or. en

Alteração 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

Novas tecnologias e soluções devem 
concorrer em termos de custos e fiabilidade 
face a sistemas energéticos altamente 
otimizados com tecnologias e operadores 
históricos bem estabelecidos. A 
investigação e a inovação são essenciais 
para tornar estas novas fontes de energia 
hipocarbónicas menos poluentes, mais 
eficazes e comercialmente atraentes à 
escala necessária. Nenhum setor, por si só, 
nem os Estados-Membros individualmente, 
têm capacidade para assumir os custos e os 
riscos, cujos principais fatores 
determinantes (transição para uma 
economia hipocarbónica que garanta 
energia segura a um preço acessível) se 

Novas tecnologias e soluções devem 
concorrer em termos de custos e fiabilidade 
face a sistemas energéticos altamente 
otimizados com tecnologias e operadores 
históricos bem estabelecidos. A 
investigação e a inovação são essenciais
para tornar estas novas fontes de energia 
menos poluentes, com um baixo nível de 
emissões, mais eficazes e comercialmente 
atraentes à escala necessária. Nenhum 
setor, por si só, nem os Estados-Membros 
individualmente, têm capacidade para 
assumir os custos e os riscos, cujos 
principais fatores determinantes (transição 
para uma economia de baixas emissões
que garanta energia segura a um preço 
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encontram fora do mercado. acessível) se encontram fora do mercado.

Or. en

Alteração 1470
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Part III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Acelerar este processo exigirá uma 
abordagem estratégica a nível da União, 
que abrange desde o abastecimento de 
energia, a procura e a utilização em 
edifícios, serviços, transportes e as cadeias 
de valor industriais. Implica o alinhamento 
dos recursos em toda a União, incluindo os 
fundos da política de coesão, 
nomeadamente através das estratégias 
nacionais e regionais para a especialização 
inteligente, regimes de comércio de 
licenças de emissão (RCLE), contratos 
públicos e outros mecanismos de 
financiamento. Exigirá também políticas de 
regulamentação e implantação em matéria 
de fontes de energia renováveis e de 
eficiência energética, assistência técnica 
adaptada às necessidades e 
desenvolvimento de capacidades para 
eliminar os obstáculos não tecnológicos.

Acelerar este processo exigirá uma
abordagem estratégica a nível da União, 
que abrange desde o abastecimento de 
energia, a procura e a utilização em 
edifícios, serviços, transportes e as cadeias 
de valor industriais. Implica o alinhamento 
dos recursos em toda a União, incluindo os 
fundos da política de coesão, 
nomeadamente através das estratégias 
nacionais e regionais para a especialização 
inteligente, regimes de comércio de 
licenças de emissão (RCLE), contratos 
públicos e outros mecanismos de 
financiamento. Exigirá também políticas de 
regulamentação e implantação em matéria 
de fontes de energia renováveis e de 
eficiência energética, assistência técnica 
adaptada às necessidades e 
desenvolvimento de capacidades para 
eliminar os obstáculos não tecnológicos.
No que respeita às Regiões 
Ultraperiféricas, deve ser equacionada a 
possibilidade de incentivos ao 
desenvolvimento de energias renováveis, 
tirando partido do seu potencial em 
termos de fontes de energia alternativas e 
reduzindo a sua dependência face à 
energia fóssil.

Or. pt

Justificação

Tal como proposto pela Comissão Europeia na sua recente Comunicação sobre as Regiões 
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Ultraperiféricas da União Europeia COM(2012)287final, de 20 de junho de 2012, será 
analisado o modo como o financiamento das energias renováveis e de uma maior eficiência 
energética pode ser alcançado ao abrigo dos fundos estruturais, de forma a ter devidamente 
em conta as especificidades e as necessidades das Regiões Ultraperiféricas.

Alteração 1471
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

Acelerar este processo exigirá uma 
abordagem estratégica a nível da União, 
que abrange desde o abastecimento de 
energia, a procura e a utilização em 
edifícios, serviços, transportes e as cadeias 
de valor industriais. Implica o alinhamento 
dos recursos em toda a União, incluindo os 
fundos da política de coesão, 
nomeadamente através das estratégias 
nacionais e regionais para a especialização 
inteligente, regimes de comércio de 
licenças de emissão (RCLE), contratos 
públicos e outros mecanismos de 
financiamento. Exigirá também políticas de
regulamentação e implantação em matéria 
de fontes de energia renováveis e de 
eficiência energética, assistência técnica 
adaptada às necessidades e 
desenvolvimento de capacidades para 
eliminar os obstáculos não tecnológicos.

Acelerar este processo exigirá uma 
abordagem estratégica a nível da União, 
que abrange desde o abastecimento de 
energia, a procura e a utilização em 
edifícios, serviços, transportes e as cadeias 
de valor industriais. Implica o alinhamento 
dos recursos em toda a União, incluindo os 
fundos da política de coesão, 
nomeadamente através das estratégias 
nacionais e regionais para a especialização 
inteligente, regimes de comércio de 
licenças de emissão (RCLE), contratos 
públicos e outros mecanismos de 
financiamento. Exigirá também políticas de 
regulamentação e implantação em matéria 
de fontes de energia renováveis, de 
eficiência e segurança energética, 
assistência técnica adaptada às 
necessidades e desenvolvimento de 
capacidades para eliminar os obstáculos 
não tecnológicos.

Or. en

Alteração 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O Plano Estratégico para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) estabelece esse 
tipo de abordagem estratégica. Prevê uma 
agenda a longo prazo para abordar os 
principais pontos de estrangulamento em 
termos de inovação que as tecnologias 
energéticas enfrentam na fronteira da 
investigação e nas fases de I&D/validação 
de conceitos, bem como na fase de 
demonstração quando as empresas 
procuram obter capital para financiar 
grandes projetos inéditos e iniciar o 
processo de implantação no mercado.

O Plano Estratégico para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) estabelece esse 
tipo de abordagem estratégica. Prevê uma 
agenda a longo prazo para abordar os 
principais pontos de estrangulamento em 
termos de inovação que as tecnologias 
energéticas enfrentam na fronteira da 
investigação e nas fases de I&D/validação 
de conceitos, bem como na fase de 
demonstração quando as empresas 
procuram obter capital para financiar 
grandes projetos inéditos e iniciar o 
processo de implantação no mercado. Para 
além das muitas tecnologias apresentadas 
no Plano SET, não serão descuradas 
outras tecnologias emergentes com 
potencial disruptivo.

Or. en

Alteração 1473
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O valor acrescentado europeu do Plano 
SET provém, na ótica da otimização dos 
recursos, da adoção de rubricas 
orçamentais distintas, para cada uma das 
tecnologias indicadas no referido plano.

Or. it

Alteração 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Os recursos necessários para a plena 
execução do Plano SET foram estimados 
em 8 mil milhões de euros por ano durante 
os próximos 10 anos28 . Este nível 
ultrapassa em muito a capacidade dos 
Estados-Membros ou das partes 
interessadas dos setores industriais e da 
investigação isoladamente. São necessários 
investimentos em investigação e inovação 
a nível da União, combinados com a 
mobilização de esforços em toda a Europa 
sob a forma de execução conjunta e de 
partilha de capacidades e de riscos. Por 
conseguinte, o financiamento da União em 
investigação e inovação no domínio da 
energia complementará as atividades dos 
Estados-Membros incidindo em atividades 
com claro valor acrescentado da União, em 
particular as atividades com elevado 
potencial para produzir um efeito de 
alavanca nos recursos nacionais. A ação a 
nível da União apoiará igualmente 
programas de alto risco, de custos elevados 
e a longo prazo, fora do alcance de 
Estados-Membros individualmente, 
congregará esforços com vista a reduzir os 
riscos de investimento em atividades em 
larga escala, como a demonstração 
industrial, e desenvolverá soluções 
interoperáveis à escala europeia no 
domínio da energia.

Os recursos necessários para a plena 
execução do Plano SET foram estimados 
em 8 mil milhões de euros por ano durante 
os próximos 10 anos28. Este nível 
ultrapassa em muito a capacidade dos 
Estados-Membros ou das partes 
interessadas dos setores industriais e da 
investigação isoladamente. São necessários 
investimentos em investigação e inovação 
a nível da União, combinados com a 
mobilização de esforços em toda a Europa 
sob a forma de execução conjunta e de 
partilha de capacidades e de riscos. Por 
conseguinte, o financiamento da União em 
investigação e inovação no domínio da 
energia complementará as atividades dos 
Estados-Membros incidindo em atividades 
com claro valor acrescentado da União, em 
particular as atividades com elevado 
potencial para produzir um efeito de 
alavanca nos recursos nacionais. A ação a 
nível da União apoiará igualmente 
programas de alto risco, de custos elevados 
e a longo prazo, fora do alcance de 
Estados-Membros individualmente, 
congregará esforços com vista a reduzir os 
riscos de investimento em atividades em 
larga escala, como a demonstração 
industrial, e desenvolverá soluções 
interoperáveis à escala europeia no 
domínio da energia. Os fundos da União 
Europeia deverão ser somente utilizados 
para o financiamento de tecnologia 
sustentável, de acordo com os objetivos a 
longo prazo da União Europeia em 
matéria de clima e energia.

Or. en

Alteração 1475
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os recursos necessários para a plena 
execução do Plano SET foram estimados 
em 8 mil milhões de euros por ano durante 
os próximos 10 anos28 . Este nível 
ultrapassa em muito a capacidade dos 
Estados-Membros ou das partes 
interessadas dos setores industriais e da 
investigação isoladamente. São necessários 
investimentos em investigação e inovação 
a nível da União, combinados com a 
mobilização de esforços em toda a Europa 
sob a forma de execução conjunta e de 
partilha de capacidades e de riscos. Por 
conseguinte, o financiamento da União em 
investigação e inovação no domínio da 
energia complementará as atividades dos 
Estados-Membros incidindo em atividades 
com claro valor acrescentado da União, em 
particular as atividades com elevado 
potencial para produzir um efeito de 
alavanca nos recursos nacionais. A ação a 
nível da União apoiará igualmente 
programas de alto risco, de custos elevados 
e a longo prazo, fora do alcance de 
Estados-Membros individualmente, 
congregará esforços com vista a reduzir os 
riscos de investimento em atividades em 
larga escala, como a demonstração 
industrial, e desenvolverá soluções 
interoperáveis à escala europeia no 
domínio da energia.

Os recursos necessários para a plena 
execução do Plano SET foram estimados 
em 8 mil milhões de euros por ano durante 
os próximos 10 anos28. Este nível 
ultrapassa em muito a capacidade dos 
Estados-Membros ou das partes 
interessadas dos setores industriais e da 
investigação isoladamente. São necessários 
investimentos em investigação e inovação 
a nível da União, combinados com a 
mobilização de esforços em toda a Europa 
sob a forma de execução conjunta e de 
partilha de capacidades e de riscos. Por 
conseguinte, o financiamento da União em 
investigação e inovação no domínio da 
energia complementará as atividades dos 
Estados-Membros incidindo em atividades 
com claro valor acrescentado da União, em 
particular as atividades com elevado 
potencial para produzir um efeito de 
alavanca nos recursos nacionais, criar 
empregos e introduzir fontes de energia 
seguras e limpas. A ação a nível da União 
apoiará igualmente programas de 
assistência à implementação dos objetivos 
da Estratégia Europa 2020, fora do 
alcance de Estados-Membros 
individualmente, congregará esforços com 
vista a reduzir os riscos de investimento em 
atividades em larga escala, como a 
demonstração industrial, e desenvolverá 
soluções interoperáveis à escala europeia 
no domínio da energia.

Or. en

Alteração 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Os recursos necessários para a plena 
execução do Plano SET foram estimados 
em 8 mil milhões de euros por ano durante 
os próximos 10 anos28 . Este nível 
ultrapassa em muito a capacidade dos 
Estados-Membros ou das partes 
interessadas dos setores industriais e da 
investigação isoladamente. São necessários 
investimentos em investigação e inovação 
a nível da União, combinados com a 
mobilização de esforços em toda a Europa 
sob a forma de execução conjunta e de 
partilha de capacidades e de riscos. Por 
conseguinte, o financiamento da União em 
investigação e inovação no domínio da 
energia complementará as atividades dos 
Estados-Membros incidindo em atividades 
com claro valor acrescentado da União, em 
particular as atividades com elevado 
potencial para produzir um efeito de 
alavanca nos recursos nacionais. A ação a 
nível da União apoiará igualmente 
programas de alto risco, de custos elevados 
e a longo prazo, fora do alcance de 
Estados-Membros individualmente, 
congregará esforços com vista a reduzir os 
riscos de investimento em atividades em 
larga escala, como a demonstração 
industrial, e desenvolverá soluções 
interoperáveis à escala europeia no 
domínio da energia.

Os recursos necessários para a plena 
execução do Plano SET foram estimados 
em 8 mil milhões de euros por ano durante 
os próximos 10 anos28. Este nível 
ultrapassa em muito a capacidade dos 
Estados-Membros ou das partes 
interessadas dos setores industriais e da 
investigação isoladamente. São necessários 
investimentos em investigação e inovação 
a nível da União, combinados com a 
mobilização de esforços em toda a Europa 
sob a forma de execução conjunta e de 
partilha de capacidades e de riscos. Por 
conseguinte, o financiamento da União em 
investigação e inovação no domínio da 
energia complementará e reforçará as 
atividades dos Estados-Membros incidindo 
em atividades com claro valor acrescentado 
da União, em particular as atividades com 
elevado potencial para produzir um efeito 
de alavanca nos recursos nacionais e para 
criar economias e eficiências de escala. A 
ação a nível da União apoiará igualmente 
programas de alto risco, de custos elevados 
e a longo prazo, fora do alcance de 
Estados-Membros individualmente, 
congregará esforços com vista a reduzir os 
riscos de investimento em atividades em 
larga escala, como a demonstração 
industrial, e desenvolverá soluções 
interoperáveis à escala europeia no 
domínio da energia.

Or. en

Alteração 1477
Judith A. Merkies

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



PE492.789v01-00 140/184 AM\907849PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os recursos necessários para a plena 
execução do Plano SET foram estimados 
em 8 mil milhões de euros por ano durante 
os próximos 10 anos28 . Este nível 
ultrapassa em muito a capacidade dos 
Estados-Membros ou das partes 
interessadas dos setores industriais e da 
investigação isoladamente. São necessários 
investimentos em investigação e inovação 
a nível da União, combinados com a 
mobilização de esforços em toda a Europa 
sob a forma de execução conjunta e de 
partilha de capacidades e de riscos. Por 
conseguinte, o financiamento da União em 
investigação e inovação no domínio da 
energia complementará as atividades dos 
Estados-Membros incidindo em atividades
com claro valor acrescentado da União, em 
particular as atividades com elevado 
potencial para produzir um efeito de 
alavanca nos recursos nacionais. A ação a 
nível da União apoiará igualmente 
programas de alto risco, de custos elevados 
e a longo prazo, fora do alcance de 
Estados-Membros individualmente, 
congregará esforços com vista a reduzir os 
riscos de investimento em atividades em 
larga escala, como a demonstração 
industrial, e desenvolverá soluções 
interoperáveis à escala europeia no 
domínio da energia.

Os recursos necessários para a plena 
execução do Plano SET foram estimados 
em 8 mil milhões de euros por ano durante 
os próximos 10 anos28. Este nível 
ultrapassa em muito a capacidade dos 
Estados-Membros ou das partes 
interessadas dos setores industriais e da 
investigação isoladamente. São necessários 
investimentos em investigação e inovação 
a nível da União, combinados com a 
mobilização de esforços em toda a Europa 
sob a forma de execução conjunta e de 
partilha de capacidades e de riscos. Por 
conseguinte, o financiamento da União em 
investigação e inovação no domínio da 
energia centrar-se-ão nas atividades, de 
pequena a grande escala, com claro valor 
acrescentado da União, em particular as 
atividades com elevado potencial para 
produzir um efeito de alavanca nos 
recursos nacionais. A ação a nível da 
União apoiará igualmente programas de 
alto risco, de custos elevados e a longo 
prazo, fora do alcance de 
Estados-Membros individualmente, 
congregará esforços com vista a reduzir os 
riscos de investimento em atividades em 
larga escala, como a demonstração 
industrial, e desenvolverá soluções 
interoperáveis à escala europeia no 
domínio da energia.

Or. en

Alteração 1478
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A implementação do Plano SET como pilar A implementação do Plano SET como pilar 
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da investigação e inovação da política 
europeia de energia reforçará a segurança 
do aprovisionamento da União e a 
transição para uma economia 
hipocarbónica, contribuirá para a ligação 
entre programas de investigação e inovação 
com investimentos transeuropeus e 
regionais em infraestruturas energéticas e 
fomentará a vontade dos investidores de 
libertarem capital para projetos com longos 
períodos de introdução no mercado e com 
riscos tecnológicos e de mercado 
significativos. Criará oportunidades de 
inovação em pequenas e grandes empresas 
e contribuirá para que estas se tornem ou se 
mantenham competitivas a nível mundial, 
onde as oportunidades para tecnologias 
energéticas são importantes e crescentes.

da investigação e inovação da política 
europeia de energia reforçará a segurança 
do aprovisionamento da União e a 
transição para uma economia 
hipocarbónica, contribuirá para a ligação 
entre programas de investigação e inovação 
com investimentos transeuropeus e 
regionais em infraestruturas energéticas e 
fomentará a vontade dos investidores de 
libertarem capital para projetos com longos 
períodos de introdução no mercado e com 
riscos tecnológicos e de mercado 
significativos. Criará oportunidades de 
inovação em pequenas e grandes empresas 
e contribuirá para que estas se tornem ou se 
mantenham competitivas a nível mundial, 
onde as oportunidades para tecnologias 
energéticas são importantes e crescentes.
Convém fazer a distinção entre as 
Iniciativas Industriais do Plano SET em 
rubricas orçamentais separadas. As 
tecnologias de energias renováveis, em 
particular, vão fornecer entre 55 e 75% do 
consumo de energia da UE em 2050, 
segundo o Roteiro para a Energia 2050 da 
Comissão, sendo que o vento fornecerá 
mais eletricidade do que qualquer outra 
tecnologia; é por isso necessário que a 
Iniciativa Industrial para a Energia 
Eólica disponha de uma rubrica 
orçamental separada no quadro do Plano 
SET.

Or. en

Justificação

Uma rubrica separada para a Iniciativa Industrial para a Energia Eólica dentro do 
orçamento do Plano SET trará garantias para os investidores do setor privado planearem o 
seu investimento e juntarem as suas contribuições aos financiamentos de I&D públicos da 
UE. Para além disso, a existência de rubricas orçamentais separadas contribuirá para evitar 
prioridades que concorrem entre si e estimulará a indústria a que participe e cofinancie, com 
maior transparência e processos acelerados, rumo a resultados concretos.

Alteração 1479
Fiona Hall, Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A implementação do Plano SET como pilar 
da investigação e inovação da política 
europeia de energia reforçará a segurança 
do aprovisionamento da União e a 
transição para uma economia 
hipocarbónica, contribuirá para a ligação 
entre programas de investigação e inovação 
com investimentos transeuropeus e 
regionais em infraestruturas energéticas e 
fomentará a vontade dos investidores de 
libertarem capital para projetos com longos 
períodos de introdução no mercado e com 
riscos tecnológicos e de mercado 
significativos. Criará oportunidades de 
inovação em pequenas e grandes empresas 
e contribuirá para que estas se tornem ou se 
mantenham competitivas a nível mundial, 
onde as oportunidades para tecnologias 
energéticas são importantes e crescentes.

A implementação do Plano SET como pilar 
da investigação e inovação da política 
europeia de energia reforçará a segurança 
do aprovisionamento da União e a 
transição para uma economia 
hipocarbónica, contribuirá para a ligação 
entre programas de investigação e inovação 
com investimentos transeuropeus e 
regionais em infraestruturas energéticas e 
fomentará a vontade dos investidores de 
libertarem capital para projetos com longos 
períodos de introdução no mercado e com 
riscos tecnológicos e de mercado 
significativos. Criará oportunidades de 
inovação em pequenas e grandes empresas 
e contribuirá para que estas se tornem ou se 
mantenham competitivas a nível mundial, 
onde as oportunidades para tecnologias 
energéticas são importantes e crescentes. A 
fim de dar ao setor privado garantias 
políticas e financeiras suficientes, as 
tecnologias do Plano SET serão 
financiadas através de rubricas 
orçamentais distintas.

Or. en

Alteração 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A implementação do Plano SET como pilar 
da investigação e inovação da política 
europeia de energia reforçará a segurança 
do aprovisionamento da União e a 

A implementação do Plano SET como pilar 
da investigação e inovação da política 
europeia de energia reforçará a segurança 
do aprovisionamento da União e a 
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transição para uma economia 
hipocarbónica, contribuirá para a ligação 
entre programas de investigação e inovação 
com investimentos transeuropeus e 
regionais em infraestruturas energéticas e 
fomentará a vontade dos investidores de 
libertarem capital para projetos com longos 
períodos de introdução no mercado e com 
riscos tecnológicos e de mercado 
significativos. Criará oportunidades de 
inovação em pequenas e grandes empresas 
e contribuirá para que estas se tornem ou se 
mantenham competitivas a nível mundial, 
onde as oportunidades para tecnologias 
energéticas são importantes e crescentes.

transição para uma economia com um 
baixo nível de emissões, contribuirá para a 
ligação entre programas de investigação e 
inovação com investimentos transeuropeus 
e regionais em infraestruturas energéticas e 
fomentará a vontade dos investidores de 
libertarem capital para projetos com longos 
períodos de introdução no mercado e com 
riscos tecnológicos e de mercado 
significativos. Criará oportunidades de 
inovação em pequenas e grandes empresas 
e contribuirá para que estas se tornem ou se 
mantenham competitivas a nível mundial, 
onde as oportunidades para tecnologias 
energéticas são importantes e crescentes.

Or. en

Alteração 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A descrição de “hipocarbónico” é 
subjetiva e referir-se-á a um patamar 
ainda mais baixo de emissões conforme a 
Europa progredir na descarbonização da 
sua economia. Será em breve necessária 
uma definição quantitativa, coerente com 
a ambição de reduzir até 2050 as emissões 
para 80-95% dos níveis de 1990. No 
entanto, atualmente, qualquer processo 
proposto, como a captura e a utilização de 
carbono (CCU), que recorra a 
combustíveis fósseis e resulte na emissão 
líquida durante o ciclo de vida de uma 
proporção significativa desse carbono 
para a atmosfera, deve ser considerada 
“hipercarbónica” e, como tal, em 
contradição com a política climática da 
UE, o Plano SET e os objetivos do 
Programa-quadro Horizonte 2020.
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Or. en

Alteração 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, as atividades no âmbito 
deste desafio constituirão a espinha dorsal 
tecnológica da política europeia em matéria 
de energia e clima. Contribuirão também 
para a realização da União na Inovação no 
domínio da energia e os objetivos políticos 
enunciados nas iniciativas “Uma Europa 
Eficiente em termos de Recursos”, “Uma 
Política Industrial para a Era de 
Globalização” e a “Agenda Digital para a 
Europa”.

Por conseguinte, as atividades no âmbito 
deste desafio, juntamente com as 
atividades relevantes e interatuantes dos 
outros desafios, constituirão a espinha 
dorsal tecnológica da política europeia em 
matéria de energia e clima Contribuirão 
também para a realização da União na 
Inovação no domínio da energia e os 
objetivos políticos enunciados nas 
iniciativas “Uma Europa Eficiente em 
termos de Recursos”, “Uma Política 
Industrial para a Era de Globalização” e a 
“Agenda Digital para a Europa”.

Or. en

Alteração 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas na componente 
Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas na componente 
Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020, mas é necessária uma coordenação 
com a ação em matéria de desafios 
energéticos a fim de incentivar as 
sinergias entre os dois programas e 
elaborar um roteiro exaustivo e coerente 
para a I&D europeia no domínio da 
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energia.

Or. fr

Justificação

É necessário reforçar a coerência com o programa Euratom para que a política de 
investigação europeia se baseie numa visão global do cabaz energético e possa beneficiar 
das oportunidades de produção combinada de várias formas de energia (por exemplo, a 
combinação da produção de energia resultante da produção nuclear e de hidrogénio).

Alteração 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas na componente 
Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas na componente 
Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020, mas, no entanto, é necessária a 
coordenação com o terceiro desafio 
societal, a fim de criar sinergias entre 
ambos os programas e promover um nível 
mais elevado de eficácia e de eficiência na 
utilização dos recursos.

Or. en

Alteração 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas na componente 

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas na componente 



PE492.789v01-00 146/184 AM\907849PT.doc

PT

Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Devem ser previstas possíveis 
sinergias entre o desafio “Energia segura; 
não poluente e eficiente” e a componente 
Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Justificação

A coerência com o programa Euratom deve ser reforçada, de modo a que a política de 
investigação europeia seja baseada numa visão global do cabaz energético e possa beneficiar 
das oportunidades de produção combinada de várias formas de energia (por exemplo, a 
combinação da produção de energia resultante da produção nuclear e de hidrogénio).

Alteração 1486
Fiona Hall,

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas na componente 
Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da fusão nuclear e da
segurança da energia nuclear de cisão são 
realizadas na componente Euratom do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1487
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas na componente 

As atividades de investigação e inovação 
no domínio da cisão nuclear e da energia 
de fusão são realizadas à margem do 
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Euratom do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Quadro Financeiro Plurianual da UE.

Or. en

Alteração 1488
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Redução do consumo de energia e da 
pegada de carbono mediante uma 
utilização inteligente e sustentável

(a) Redução do consumo de energia e da 
pegada de carbono mediante uma 
utilização inteligente, sustentável e segura

Or. en

Alteração 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 
aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real, com vista 
a atingir os objetivos de edifícios com 
emissões quase nulas, aquecimento e 
arrefecimento sustentáveis, indústrias 
altamente eficientes e aceitação maciça de 
soluções em matéria de eficiência 
energética por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades.

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas de controlo mais eficientes, 
socialmente mais aceitáveis e acessíveis 
em termos de preço, com inteligência 
integrada para permitir a otimização da 
gestão da energia em tempo real, com vista 
a atingir os objetivos de edifícios com 
emissões quase nulas, aquecimento e 
arrefecimento sustentáveis, equilíbrio 
entre eficiência e baixa qualidade, 
indústrias altamente eficientes e aceitação 
maciça de soluções em matéria de 
eficiência energética por parte das 
empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades que adotem tecnologias de 



PE492.789v01-00 148/184 AM\907849PT.doc

PT

cogeração, tecnologias de microredes e 
veículos sustentáveis, entre outras 
soluções.

Or. en

Alteração 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 
aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real, com vista 
a atingir os objetivos de edifícios com 
emissões quase nulas, aquecimento e 
arrefecimento sustentáveis, indústrias 
altamente eficientes e aceitação maciça de 
soluções em matéria de eficiência 
energética por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades.

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 
aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real de cidades 
e territórios e atingir os objetivos de 
edifícios com emissões quase nulas, 
edifícios renovados, aquecimento e 
arrefecimento que utilizem energias 
renováveis (incluindo a energia obtida a 
partir da valorização de resíduos), 
indústrias altamente eficientes e aceitação 
maciça de soluções em matéria de 
eficiência energética por parte das 
empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades.

Or. fr

Justificação

Este parágrafo parece fazer referência unicamente aos edifícios novos. No entanto, é 
necessário mencionar também a investigação a realizar para melhorar a eficiência 
energética dos edifícios antigos. No que se refere à conceção e renovação, é importante 
poder pensar em termos de quarteirão ou de bairro e não unicamente à escala de um edifício.

Alteração 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 
aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real, com vista 
a atingir os objetivos de edifícios com 
emissões quase nulas, aquecimento e 
arrefecimento sustentáveis, indústrias 
altamente eficientes e aceitação maciça de 
soluções em matéria de eficiência 
energética por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades.

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 
aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real de cidades 
e territórios, de edifícios com emissões 
quase nulas, edifícios renovados,
aquecimento e arrefecimento de fontes 
renováveis, incluindo a recuperação de 
energia dos resíduos, indústrias altamente 
eficientes e aceitação maciça de soluções e 
serviços em matéria de eficiência 
energética por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades.

Or. en

Justificação

Este parágrafo deve referir-se não só aos edifícios novos mas também à investigação 
necessária ao melhoramento da eficácia energética dos edifícios antigos, incluindo do 
aquecimento. Pensar em termos de distritos ou de bairros, em vez de simplesmente em
edifícios individuais, deverá ser a abordagem a seguir tanto em matéria de conceção como de 
renovação. Os serviços energéticos são contribuidores chave para a eficiência e a poupança 
energética.

Alteração 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 
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aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real, com vista 
a atingir os objetivos de edifícios com 
emissões quase nulas, aquecimento e 
arrefecimento sustentáveis, indústrias 
altamente eficientes e aceitação maciça de 
soluções em matéria de eficiência 
energética por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades.

aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real, com vista 
a atingir os objetivos de edifícios com 
emissões quase nulas e positivos do ponto 
de vista energético, aquecimento e 
arrefecimento sustentáveis, indústrias 
altamente eficientes e aceitação maciça de 
soluções em matéria de eficiência e de 
poupança energética por parte das 
empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades.

Or. en

Alteração 1493
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 
aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real, com vista 
a atingir os objetivos de edifícios com 
emissões quase nulas, aquecimento e 
arrefecimento sustentáveis, indústrias 
altamente eficientes e aceitação maciça de 
soluções em matéria de eficiência 
energética por parte das empresas, 
indivíduos, comunidades e cidades.

As atividades incidirão na investigação e 
ensaio em escala real de novos conceitos, 
soluções não tecnológicas, componentes e 
sistemas mais eficientes, socialmente mais 
aceitáveis e acessíveis em termos de preço, 
com inteligência integrada para permitir a 
gestão da energia em tempo real, com vista 
a atingir os objetivos de edifícios com 
consumo de energia quase nulo, 
aquecimento e arrefecimento sustentáveis, 
indústrias altamente eficientes e aceitação 
maciça de soluções em matéria de 
eficiência energética por parte das 
empresas, indivíduos, comunidades e 
cidades.

Or. en

Alteração 1494
Fiona Hall, Kent Johansson
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Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Aprovisionamento de eletricidade 
hipocarbónica e a baixo custo

(b) Aprovisionamento sustentável de 
eletricidade hipocarbónica

Or. en

Alteração 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Aprovisionamento de eletricidade 
hipocarbónica e a baixo custo

(b) Aprovisionamento de eletricidade com 
um baixo nível de emissões e a baixo custo

Or. en

Alteração 1496
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias inovadoras no domínio das 
energias renováveis que ofereçam menores 
custos, tecnologias ambientalmente seguras 
com maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.
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Or. en

Alteração 1497
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis a custos 
acessíveis, ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

Or. it

Alteração 1498
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis, centrais 
de produção elétrica flexíveis e eficientes, 
alimentadas a combustíveis fósseis,
inclusivamente captura e armazenamento 
de carbono que ofereçam maior escala, 
menores custos, tecnologias 
ambientalmente seguras com maior 
eficiência de conversão, flexibilidade 
adequada para a produção de eletricidade 
de socorro e maior disponibilidade para 
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diferentes mercado e ambientes 
operacionais.

Or. en

Justificação

À medida que são instaladas mais eólicas e módulos fotovoltaicos solares, as centrais de 
produção de energia convencionais devem estar prontas a entrar em serviço de modo flexível, 
fiável e eficaz, a fim de manter o fornecimento de eletricidade quando o vento não sopra ou 
quando o sol não brilha.  Além disso, uma gama de “serviços de rede” garantem a 
estabilidade da rede.  A I&D em matéria de produção de energia de socorro flexível e eficaz 
deve ser incluída no Programa-quadro Horizonte 2020.

Alteração 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis (tais 
como a produção de energia a partir da 
gestão de resíduos e do tratamento das 
águas), da captura e armazenamento de 
carbono e de infraestruturas que ofereçam 
maior escala, menores custos, tecnologias 
ambientalmente seguras com maior 
eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

Or. en

Alteração 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

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

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono, em 
particular em matéria de gás e de 
processos industriais, que ofereçam maior 
escala, menores custos, tecnologias 
ambientalmente seguras que constituam 
uma alternativa aos combustíveis fósseis,
com maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

Or. en

Alteração 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras que 
proponham uma alternativa aos 
combustíveis fósseis, com maior eficiência 
de conversão e maior disponibilidade para 
diferentes mercado e ambientes 
operacionais.

Or. en
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Alteração 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento ou reutilização
de carbono que ofereçam maior escala, 
menores custos, tecnologias 
ambientalmente seguras com maior 
eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

Or. fr

Justificação

A valorização do CO2 é referida no programa específico. Seria útil fazer-lhe igualmente 
referência no regulamento que estabelece o programa-quadro.

Alteração 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento e/ou reutilização
de carbono que ofereçam maior escala, 
menores custos, tecnologias 
ambientalmente seguras com maior 
eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.
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Or. en

Alteração 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento ou utilização de 
carbono que ofereçam maior escala, 
menores custos, tecnologias 
ambientalmente seguras com maior 
eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

Or. en

Alteração 1505
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e maior 
disponibilidade para diferentes mercado e 
ambientes operacionais.

As atividades incidirão em investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias inovadoras no 
domínio das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de carbono que 
ofereçam maior escala, menores custos, 
tecnologias ambientalmente seguras com 
maior eficiência de conversão e 
armazenamento e maior disponibilidade 
para diferentes mercado e ambientes 
operacionais.
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Or. en

Alteração 1506
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 III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 
reduzir o tempo de introdução no 
mercado das pilhas de combustível e
hidrogénio e a introduzir novas opções 
que apresentem um potencial a longo 
prazo até à maturidade.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para produzir bioenergia, hidrogénio 
e outros combustíveis líquidos ou gasosos 
alternativos com potencial para uma 
conversão em energia mais eficaz.

Or. en

Justificação

Importa distinguir o hidrogénio enquanto vetor de energia versátil (e não só através da 
utilização de pilhas de combustível) para o qual o mercado tem de ser desenvolvido, em 
termos de produção verde, armazenamento e processo.  A categoria “Outros combustíveis 
alternativos” inclui, entre outros, GNV, metano de síntese e gases não-convencionais.

Alteração 1507
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração de 
tecnologias e cadeias de valor para tornar a 
bioenergia, o hidrogénio e as pilhas de 
combustível mais sustentáveis e para
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reduzir o tempo de introdução no 
mercado das pilhas de combustível e
hidrogénio e a introduzir novas opções que 
apresentem um potencial a longo prazo até 
à maturidade.

introduzir novas opções que apresentem 
um potencial a longo prazo até à 
maturidade.

Or. en

Alteração 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 
reduzir o tempo de introdução no mercado 
das pilhas de combustível e hidrogénio e a 
introduzir novas opções que apresentem 
um potencial a longo prazo até à 
maturidade.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia, o 
hidrogénio e os outros combustíveis 
líquidos alternativos mais competitivos e 
sustentáveis com vista a reduzir o tempo 
de introdução no mercado das pilhas de 
combustível e hidrogénio e a introduzir 
novas opções que apresentem um potencial 
a longo prazo até à maturidade.

Or. fr

Justificação

É importante fazer referência ao hidrogénio enquanto vetor de energia versátil (para além da 
sua utilização nas pilhas de combustível) para o qual o mercado deverá ser desenvolvido no 
que se refere à produção "verde", ao armazenamento e à transformação. Os "outros 
combustíveis alternativos" incluem o gás natural para os veículos, o metano sintético e os 
hidrocarbonetos não convencionais.

Alteração 1509
Romana Jordan

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

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 
reduzir o tempo de introdução no mercado 
das pilhas de combustível e hidrogénio e a 
introduzir novas opções que apresentem 
um potencial a longo prazo até à 
maturidade.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável, na utilização da 
biologia sintética para a produção 
sustentável de diferentes tipos de 
combustíveis, com vista a reduzir o tempo 
de introdução no mercado das pilhas de 
combustível e hidrogénio e a introduzir 
novas opções que apresentem um potencial 
a longo prazo até à maturidade.

Or. en

Alteração 1510
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 
reduzir o tempo de introdução no mercado 
das pilhas de combustível e hidrogénio e a 
introduzir novas opções que apresentem 
um potencial a longo prazo até à 
maturidade.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia e outros 
combustíveis alternativos mais 
competitivos e sustentáveis com vista a 
reduzir o tempo de introdução no mercado 
das pilhas de combustível e hidrogénio e a 
introduzir novas opções que apresentem 
um potencial a longo prazo até à 
maturidade.

Or. en

Alteração 1511
Oreste Rossi
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 
reduzir o tempo de introdução no mercado 
das pilhas de combustível e hidrogénio e a 
introduzir novas opções que apresentem 
um potencial a longo prazo até à 
maturidade.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração em 
escala real de tecnologias e cadeias de 
valor para tornar a bioenergia mais 
competitiva e sustentável com vista a 
reduzir o tempo de introdução no mercado 
do biometano, das pilhas de combustível e 
hidrogénio e a introduzir novas opções que 
apresentem um potencial a longo prazo até 
à maturidade.

Or. it

Alteração 1512
Konrad Szymański

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea c) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão também na 
investigação, no desenvolvimento e na 
demonstração, à escala real, de 
tecnologias e/ou materiais que permitam 
maior flexibilidade e eficiência das 
centrais termoelétricas chamadas a 
intervir em caso de necessidade, quando 
as energias renováveis intermitentes não 
conseguirem alimentar o sistema ou 
garantir a estabilidade da rede.

Or. en

Justificação

A produção variável de energia eólica e fotovoltaica ameaça a estabilidade da rede e a 
segurança do fornecimento. Esta situação pode ser remediada através do equilíbrio das 
renováveis com eletricidade oriunda de centrais de produção de energia convencionais, que 
também potenciam uma maior integração da eletricidade de renováveis variáveis na rede. O 
desafio é que estão atualmente programadas para funcionar com a carga mínima, ao passo 
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que, quando procedem ao reforço das energias renováveis, funcionarão frequentemente a 
carga parcial. A investigação é necessária para otimizar a eficiência das centrais elétricas 
convencionais.

Alteração 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma rede europeia de eletricidade
única e inteligente

(d) Uma rede energética europeia única, 
flexível, fiável e inteligente

Or. fr

Justificação

A fim de estabelecer uma ligação com o desafio da variabilidade, é necessário introduzir o 
conceito de rede flexível. As redes inteligentes para o gás deveriam ser igualmente 
abordadas, na medida em que permitem uma gestão flexível da rede e a introdução de fontes 
alternativas de gás (por exemplo, o biogás).

Alteração 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma rede europeia de eletricidade
única e inteligente

(d) Uma rede europeia de energia flexível, 
única e inteligente

Or. en

Alteração 1515
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis.

Or. en

Alteração 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência. Deve ser dedicada uma 
atenção particular às "redes inteligentes" 
em meio rural, que colocam desafios 
específicos e requerem progressos 
científicos inovadores.

Or. fr
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Alteração 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo sistemas de armazenamento
flexíveis ao longo de toda a cadeia de 
eletricidade, desde a produção, 
transmissão, distribuição até aos sistemas
dos utilizadores finais e modelos de 
mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

Or. en

Justificação

Importa distinguir o hidrogénio enquanto vetor de energia versátil (e não só através da 
utilização de pilhas de combustível) para o qual o mercado tem de ser desenvolvido, em 
termos de produção verde, armazenamento e processo.  A categoria “Outros combustíveis 
alternativos” inclui, entre outros, GNV, metano de síntese e gases não-convencionais.

Alteração 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
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modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência, apoiando assim a 
implementação completa e a utilização de 
fontes de energia renovável intermitentes.

Or. en

Alteração 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis e 
gestão da quota crescente de renováveis
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

Or. en

Alteração 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

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

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis e 
gestão da quota crescente de renováveis
variáveis num mercado aberto, 
descarbonizado, resiliente às alterações 
climáticas e competitivo, em condições 
normais e de emergência.

Or. en

Alteração 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
ambientalmente sustentável, resiliente às 
alterações climáticas e competitivo, em 
condições normais e de emergência.

Or. en

Alteração 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis e 
flexíveis num mercado aberto, 
descarbonizado, resiliente às alterações 
climáticas e competitivo, em condições 
normais e de emergência.

Or. fr

Justificação

A fim de estabelecer uma ligação com o desafio da variabilidade, é necessário introduzir o 
conceito de rede flexível. As redes inteligentes para o gás deveriam ser igualmente 
abordadas, na medida em que permitem uma gestão flexível da rede e a introdução de fontes 
alternativas de gás (por exemplo, o biogás).

Alteração 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, descarbonizado, 
resiliente às alterações climáticas e 
competitivo, em condições normais e de 
emergência.

As atividades incidirão na investigação, 
desenvolvimento e demonstração à escala 
real de novas tecnologias de rede, 
incluindo o armazenamento, sistemas e 
modelos de mercado para o planeamento, 
acompanhamento, controlo e exploração, 
de forma segura, de redes interoperáveis 
num mercado aberto, sustentável, resiliente 
às alterações climáticas e competitivo, em 
condições normais e de emergência.



AM\907849PT.doc 167/184 PE492.789v01-00

PT

Or. en

Alteração 1524
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea e) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial.

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial. A inovação 
tecnológica será acompanhada por 
políticas e iniciativas de apoio à inovação 
não-tecnológica.

Or. en

Alteração 1525
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea e) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial.

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
no impacto de dispositivos, instalações e 
novos desenvolvimentos tecnológicos 
sobre o ambiente marinho e a execução 
conjunta de programas de investigação 
pan-europeus e de instalações de craveira 
mundial.

Or. en
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Alteração 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea e) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial.

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial. As interações e os 
estudos comparativos a nível subnacional 
poderão facilitar este objetivo.

Or. en

Alteração 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial.

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas de exploração, produção, 
transmissão e utilização (incluindo ações 
visionárias como a valorização do CO2) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial.

Or. fr

Justificação

Visa-se o objetivo de salientar que toda a cadeia da energia deve beneficiar de uma 
abordagem pluridisciplinar. Em particular, as novas tecnologias desenvolvidas no pilar 2 
(TIC, nanotecnologias, biotecnologias) devem ser integradas nesta parte a fim de criar 
sinergias entre as prioridades.  A valorização do CO2 deve também ser examinada nesta 
parte.
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Alteração 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea e) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas (incluindo ações visionárias) e 
execução conjunta de programas de 
investigação pan-europeus e de instalações 
de craveira mundial.

As atividades incidirão em investigação 
pluridisciplinar no domínio das tecnologias 
energéticas sustentáveis (incluindo ações 
visionárias) e execução conjunta de 
programas de investigação pan-europeus e 
de instalações de craveira mundial.

Or. en

Alteração 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão no 
desenvolvimento de ferramentas, métodos 
e modelos para uma política de apoio 
sólida e transparente, incluindo atividades 
sobre o empenhamento e a aceitação 
públicas, a participação dos utilizadores e a 
sustentabilidade.

As atividades incidirão no 
desenvolvimento de ferramentas, métodos 
e modelos e cenários prospetivos para uma 
política de apoio sólida e transparente, 
incluindo atividades sobre o 
empenhamento e a aceitação públicas, a 
participação dos utilizadores, a análise do 
impacto ambiental e a sustentabilidade.

Or. fr

Justificação

É importante incluir a avaliação dos aspetos ambientais ligados à problemática energética, 
que deve apoiar-se numa análise do ciclo de vida e da pegada ecológica. Seria oportuno 
criar bases de dados e cenários a longo prazo (com base no modelo de programação 
prospetiva da AIE), englobando todas as fontes de energia.



PE492.789v01-00 170/184 AM\907849PT.doc

PT

Alteração 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão no 
desenvolvimento de ferramentas, métodos 
e modelos para uma política de apoio 
sólida e transparente, incluindo atividades 
sobre o empenhamento e a aceitação 
públicas, a participação dos utilizadores e a 
sustentabilidade.

As atividades incidirão no 
desenvolvimento de ferramentas, métodos 
e modelos para uma política de apoio 
sólida e transparente, incluindo atividades 
sobre o empenhamento e a aceitação 
públicas, a participação dos utilizadores, a 
avaliação do impacto ambiental e a 
sustentabilidade.

Or. en

Justificação

Importa incluir a avaliação de aspetos ambientais relativos ao problema da energia que se 
deve basear numa análise do ciclo de vida e da pegada ecológica. Seria pertinente criar 
bases de dados e cenários a longo prazo (com base nos modelos da AIE), incluindo todos os 
tipos de fontes de energia.

Alteração 1531
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea g) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na inovação 
aplicada para facilitar a aceitação pelo 
mercado de tecnologias e serviços 
energéticos, com vista a enfrentar 
obstáculos não tecnológicos e a acelerar a 
implementação com boa relação custo-
eficácia das políticas da União em matéria 
de energia.

As atividades incidirão na inovação 
aplicada para facilitar a aceitação pelo 
mercado de tecnologias e serviços 
energéticos, com vista a enfrentar 
obstáculos não tecnológicos e a acelerar a 
implementação com boa relação custo-
eficácia das políticas da União em matéria 
de energia. Neste contexto, a iniciativa 
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Energia Inteligente para a Europa, 
introduzida com sucesso pelo Programa-
Quadro para a Competitividade e a 
Inovação, deverá ser prolongada com 
uma dotação orçamental ambiciosa no 
atual Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea g) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na inovação 
aplicada para facilitar a aceitação pelo 
mercado de tecnologias e serviços 
energéticos, com vista a enfrentar 
obstáculos não tecnológicos e a acelerar a 
implementação com boa relação custo-
eficácia das políticas da União em matéria 
de energia.

As atividades incidirão na inovação 
aplicada para facilitar a aceitação pelo 
mercado de tecnologias e serviços 
energéticos sustentáveis, com vista a 
enfrentar obstáculos não tecnológicos e a 
acelerar a implementação com boa relação 
custo-eficácia das políticas da União em 
matéria de energia.

Or. en

Alteração 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea g-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Centrais flexíveis e eficientes de 
produção elétrica alimentadas a 
combustíveis fósseis – viabilizar as 
energias renováveis intermitentes
As atividades incidirão na investigação, 
no desenvolvimento e na demonstração de 
tecnologias e/ou materiais que permitam 
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maior flexibilidade e eficácia das centrais 
de produção elétrica alimentadas a 
combustíveis fósseis, chamadas a intervir 
em caso de necessidade, quando as 
energias renováveis intermitentes não 
conseguirem alimentar o sistema ou 
garantir a estabilidade da rede.

Or. en

Alteração 1534
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea g-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Compensação dos impactos das 
alterações climáticas sobre a segurança 
energética
As atividades incidirão na investigação 
multidisciplinar das alterações climáticas 
a nível regional (precipitação, hidrologia) 
e do seu impacto sobre o futuro 
fornecimento de energia, o que inclui 
igualmente a adaptação de tecnologias 
existentes (centrais hidroelétricas, 
sistemas de arrefecimento, sistemas de 
poligeração), bem como a transição para 
um novo paradigma de fornecimento de 
energia.

Or. en

Alteração 1535
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Transportes inteligentes, ecológicos e 4. Transportes inteligentes, ecológicos, 
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integrados seguros e integrados

Or. en

Alteração 1536
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados

4. Transportes e mobilidade inteligentes, 
ecológicos e integrados

Or. en

Alteração 1537
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e 
da sociedade.

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e 
da sociedade. Este sistema de transporte 
deverá também englobar o transporte 
marítimo, sendo que existe um potencial 
significativo para o apoio ao objetivo 
geral de redução das emissões marítimas. 
A ênfase deve ser colocada nas atividades 
de investigação e de inovação que apoiam 
a introdução de novos combustíveis e de 
soluções integradas para melhorar o 
desempenho global. A investigação 
centrada no transporte marítimo deverá 
ser apoiada, a fim de promover a 
mudança em matéria de tecnologias 
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sustentáveis. Por esta razão, deverá ser 
preparada uma Parceria Europeia de 
Inovação sobre "Transportes do futuro", 
para promover uma abordagem 
abrangente.

Or. en

Justificação

O objetivo das atividades é reduzir ao mínimo o impacto dos transportes no clima e no 
ambiente, melhorando a sua eficácia na utilização de recursos naturais e reduzindo a sua 
dependência dos combustíveis fósseis. Nesta matéria, o setor do transporte marítimo não 
deve ser descurado. 

Alteração 1538
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e
da sociedade.

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos europeus, da 
economia da UE, da sociedade no seu todo 
e da competitividade.

Or. en

Alteração 1539
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes (incluindo as suas 
redes de infraestruturas) eficiente em 
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ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e 
da sociedade.

termos de utilização de recursos, 
respeitador do ambiente, seguro e sem 
descontinuidades para benefício dos 
cidadãos, da economia e da sociedade.

Or. en

Alteração 1540
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e 
da sociedade.

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, saudável, 
respeitador do ambiente, seguro e sem 
descontinuidades para benefício dos 
cidadãos, da economia e da sociedade.

Or. en

Alteração 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e 
da sociedade.

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, acessível, 
respeitador do ambiente, seguro e sem 
descontinuidades para benefício dos 
cidadãos, da economia e da sociedade.

Or. en
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Alteração 1542
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 
setor dos transportes tem de reduzir de 
forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 
impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 
setor dos transportes tem de reduzir de 
forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 
impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade. Com o aumento 
da densidade do trânsito, os desafios de 
segurança dos sistemas de transporte de 
massa podem levar a um novo nível de 
qualidade, e devem ser abordados logo 
nas fases de investigação de novos 
conceitos e tecnologias.

Or. en

Alteração 1543
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade energicamente eficiente, 
hipocarbónica e de uma economia 
resiliente às alterações climáticas. Apesar 
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setor dos transportes tem de reduzir de 
forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 
impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

do seu crescimento, o setor dos transportes 
tem de reduzir de forma substancial as suas 
emissões de gases com efeito de estufa e 
outros impactos ambientais adversos e 
cortar a sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

Or. en

Alteração 1544
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 
setor dos transportes tem de reduzir de 
forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 
impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico, a qualidade de 
vida e as exigências de uma sociedade 
hipocarbónica e de uma economia 
resiliente às alterações climáticas. Apesar 
do seu crescimento, o setor dos transportes 
tem de reduzir de forma substancial as suas 
emissões de gases com efeito de estufa e 
outros impactos ambientais adversos e 
cortar a sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

Or. en

Alteração 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 
setor dos transportes tem de reduzir de 
forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 
impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências da
sociedade europeia e de uma economia 
resiliente às alterações climáticas. Apesar 
do seu crescimento, o setor dos transportes 
tem de reduzir de forma substancial as suas 
emissões de gases com efeito de estufa e 
outros impactos ambientais adversos e 
cortar a sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

Or. en

Alteração 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 
setor dos transportes tem de reduzir de 
forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 
impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia e mobilidade.

A Europa deve conciliar as crescentes 
necessidades de mobilidade dos seus 
cidadãos com os imperativos do 
desempenho económico e as exigências de 
uma sociedade hipocarbónica e de uma 
economia resiliente às alterações 
climáticas. Apesar do seu crescimento, o 
setor dos transportes tem de reduzir de 
forma substancial as suas emissões de 
gases com efeito de estufa e outros 
impactos ambientais adversos e cortar a 
sua dependência face ao petróleo, 
mantendo simultaneamente elevados níveis 
de eficácia, acessibilidade de preços e 
mobilidade.

Or. en
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Alteração 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade sustentável só pode ser 
conseguida com uma alteração radical do 
sistema de transportes, inspirada em 
descobertas da investigação neste domínio, 
com inovação de grande alcance e com 
uma implementação coerente à escala 
europeia de soluções de transporte mais 
ecológicas, seguras e inteligentes.

A mobilidade sustentável só pode ser 
conseguida com uma alteração radical do 
sistema de transportes, inspirada em 
descobertas da investigação neste domínio, 
com inovação de grande alcance e com 
uma implementação coerente à escala 
europeia de soluções de transporte mais 
ecológicas, seguras e inteligentes, 
principalmente a cargo de cidades/regiões 
inteligentes da UE.

Or. en

Alteração 1548
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade sustentável só pode ser 
conseguida com uma alteração radical do 
sistema de transportes, inspirada em 
descobertas da investigação neste domínio, 
com inovação de grande alcance e com 
uma implementação coerente à escala 
europeia de soluções de transporte mais 
ecológicas, seguras e inteligentes.

A mobilidade sustentável só pode ser 
conseguida com uma alteração radical do 
sistema de transportes e de mobilidade, 
inspirada em descobertas da investigação 
nestes domínios, com inovação de grande 
alcance e com uma implementação 
coerente à escala europeia de soluções de 
transporte e de mobilidade mais 
ecológicas, saudáveis, seguras e 
inteligentes.

Or. en
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Alteração 1549
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A mobilidade sustentável só pode ser 
conseguida com uma alteração radical do 
sistema de transportes, inspirada em 
descobertas da investigação neste domínio, 
com inovação de grande alcance e com 
uma implementação coerente à escala 
europeia de soluções de transporte mais 
ecológicas, seguras e inteligentes.

A mobilidade sustentável só pode ser 
conseguida com uma alteração radical do 
sistema de transportes, inspirada em 
descobertas da investigação neste domínio, 
com inovação de grande alcance e com 
uma implementação coerente à escala 
europeia de soluções de transporte mais 
ecológicas, seguras, fiáveis e inteligentes.

Or. en

Alteração 1550
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica, apoiando a 
transição para uma economia 
hipocarbónica resiliente ao clima e 
mantendo a liderança no mercado global.

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil para cada meio de transporte que 
contribuam para a realização dos principais 
objetivos da política da União, reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica, apoiando a transição para uma 
economia hipocarbónica resiliente ao clima 
e mantendo a liderança no mercado global.
A fim de atingir estes objetivos, é 
necessária uma base de investigação 
sólida que crie emprego, competências e 
tenha repercussões positivas. Isto 
contribuirá para o reforço da cadeia de 
abastecimento, no contexto de uma 
concorrência mundial em constante 
crescimento, inclusivamente de novos 
concorrentes emergentes, que 
demonstram muita ambição e investem 
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recursos importantes para este fim.

Or. en

Alteração 1551
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica, apoiando a 
transição para uma economia 
hipocarbónica resiliente ao clima e 
mantendo a liderança no mercado global.

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica, melhorando 
os padrões sociais, apoiando a transição 
para uma economia resiliente ao clima, 
energicamente eficiente e baseada em 
energias renováveis, e mantendo a 
liderança no mercado global.

Or. en

Alteração 1552
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica, apoiando a 
transição para uma economia 
hipocarbónica resiliente ao clima e 
mantendo a liderança no mercado global.

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
aproveitando as possibilidades oferecidas 
pelo GNSS europeu, reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica, apoiando a transição para uma 
economia hipocarbónica resiliente ao clima 
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e mantendo a liderança no mercado global.

Or. en

Justificação

A utilização do GNSS pode contribuir de modo determinante para o cumprimento dos 
objetivos do futuro sistema de transportes.

Alteração 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica, apoiando a 
transição para uma economia 
hipocarbónica resiliente ao clima e 
mantendo a liderança no mercado global.

A investigação e a inovação devem 
permitir avanços orientados e em tempo 
útil que contribuam para a realização dos 
principais objetivos da política da União, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade económica, apoiando a 
transição para uma economia sustentável e
resiliente ao clima e mantendo a liderança 
no mercado global.

Or. en

Alteração 1554
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Embora sejam necessários investimentos 
significativos em investigação, inovação e 
implantação, se a sustentabilidade dos 
transportes não for melhorada, os custos 
societais, ecológicos e económicos serão 
inaceitavelmente elevados a longo prazo.

Embora sejam necessários investimentos 
significativos em investigação, inovação e 
implantação, se a sustentabilidade dos 
transportes não for melhorada, os custos 
societais, ecológicos e económicos serão 
inaceitavelmente elevados a longo prazo.
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De igual modo, se não se preservar a 
liderança tecnológica europeia em 
matéria de transportes pôr-se-á em risco a 
conclusão do objetivo acima referido, e as 
consequências para o emprego e o 
crescimento económico a longo prazo 
europeus serão sérias e nefastas.

Or. en

Alteração 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Embora sejam necessários investimentos 
significativos em investigação, inovação e 
implantação, se a sustentabilidade dos 
transportes não for melhorada, os custos 
societais, ecológicos e económicos serão 
inaceitavelmente elevados a longo prazo.

Embora sejam necessários investimentos 
significativos em investigação, inovação e 
implantação, se a sustentabilidade de todo 
o sistema de transporte não for melhorada, 
os custos societais, ecológicos e 
económicos serão inaceitavelmente 
elevados a longo prazo.

Or. en

Alteração 1556
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Embora sejam necessários investimentos 
significativos em investigação, inovação e 
implantação, se a sustentabilidade dos 
transportes não for melhorada, os custos 
societais, ecológicos e económicos serão 
inaceitavelmente elevados a longo prazo.

Embora sejam necessários investimentos 
significativos em investigação, inovação e 
implantação, se a sustentabilidade dos 
transportes e da mobilidade não for 
melhorada, os custos societais, ecológicos 
e económicos serão inaceitavelmente 
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elevados a longo prazo.

Or. en


