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Alteração 1557
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

Os transportes são um motor essencial do 
crescimento e da competitividade 
económica da Europa. Garantem a 
mobilidade das pessoas e mercadorias 
necessária para um mercado europeu único 
e integrado e para uma sociedade aberta e 
inclusiva. Representam um dos maiores 
trunfos da Europa em termos de 
capacidade industrial e de qualidade de 
serviço, desempenhando um papel de 
liderança em muitos mercados mundiais. 
As indústrias dos transportes e de fabrico 
de equipamentos para os transportes 
representam, em conjunto, 6,3% do PIB da 
União. Simultaneamente, a indústria 
europeia de transportes enfrenta uma 
concorrência cada vez mais feroz de outras 
partes do mundo. Serão necessárias 
tecnologias de ponta para garantir a 
vantagem concorrencial futura da Europa e 
atenuar as desvantagens do nosso atual 
sistema de transportes.

Os transportes são um motor essencial do 
crescimento e da competitividade 
económica da Europa. Garantem a 
mobilidade das pessoas e mercadorias 
necessária para um mercado europeu único 
e integrado e para uma sociedade aberta e 
inclusiva. Representam um dos maiores 
trunfos da Europa em termos de 
capacidade industrial e de qualidade de 
serviço, desempenhando um papel de 
liderança em muitos mercados mundiais. 
As indústrias dos transportes e de fabrico 
de equipamentos para os transportes 
representam, por si só, 6,3% do PIB da 
União. Contudo, a contribuição total do 
setor do transporte para a economia da 
UE é muito maior, uma vez que o 
comércio de bens, responsável por quase 
30% do PIB da União, muitos serviços e 
os trabalhadores que se deslocam por 
razões profissionais dependem 
inteiramente de transportes eficazes. A 
contribuição do transporte para a 
sociedade ligando as pessoas é também 
importante, mas difícil de avaliar, e é 
fundamental para a liberdade de 
circulação na Europa.  Simultaneamente, 
a indústria europeia de transportes enfrenta 
uma concorrência cada vez mais feroz de 
outras partes do mundo. Serão necessárias 
tecnologias de ponta para garantir a 
vantagem concorrencial futura da Europa e 
atenuar as desvantagens do nosso atual 
sistema de transportes.

Or. fr
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Alteração 1558
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

Os transportes são um motor essencial do 
crescimento e da competitividade 
económica da Europa. Garantem a 
mobilidade das pessoas e mercadorias 
necessária para um mercado europeu único 
e integrado e para uma sociedade aberta e
inclusiva. Representam um dos maiores 
trunfos da Europa em termos de 
capacidade industrial e de qualidade de 
serviço, desempenhando um papel de 
liderança em muitos mercados mundiais. 
As indústrias dos transportes e de fabrico 
de equipamentos para os transportes 
representam, em conjunto, 6,3% do PIB da 
União. Simultaneamente, a indústria 
europeia de transportes enfrenta uma 
concorrência cada vez mais feroz de outras 
partes do mundo. Serão necessárias 
tecnologias de ponta para garantir a 
vantagem concorrencial futura da Europa e 
atenuar as desvantagens do nosso atual 
sistema de transportes.

Os transportes seguros, securizados e 
eficientes são um motor essencial do 
crescimento e da competitividade 
económica da Europa. Garantem a 
mobilidade das pessoas e mercadorias 
necessária para um mercado europeu único 
e integrado e para uma sociedade aberta, 
inclusiva e segura. Representam um dos 
maiores trunfos da Europa em termos de 
capacidade industrial e de qualidade de 
serviço, desempenhando um papel de 
liderança em muitos mercados mundiais. 
As indústrias dos transportes e de fabrico 
de equipamentos para os transportes 
representam, em conjunto, 6,3% do PIB da 
União. Simultaneamente, a indústria 
europeia de transportes enfrenta uma 
concorrência cada vez mais feroz de outras 
partes do mundo. Serão necessárias 
tecnologias de ponta para garantir a 
vantagem concorrencial futura da Europa e 
atenuar as desvantagens do nosso atual 
sistema de transportes.

Or. en

Alteração 1559
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

Os transportes são um motor essencial do 
crescimento e da competitividade 

Os transportes são um motor essencial do 
crescimento e da competitividade 
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económica da Europa. Garantem a 
mobilidade das pessoas e mercadorias 
necessária para um mercado europeu único 
e integrado e para uma sociedade aberta e 
inclusiva. Representam um dos maiores 
trunfos da Europa em termos de 
capacidade industrial e de qualidade de 
serviço, desempenhando um papel de 
liderança em muitos mercados mundiais. 
As indústrias dos transportes e de fabrico 
de equipamentos para os transportes 
representam, em conjunto, 6,3% do PIB da 
União. Simultaneamente, a indústria 
europeia de transportes enfrenta uma 
concorrência cada vez mais feroz de outras 
partes do mundo. Serão necessárias 
tecnologias de ponta para garantir a 
vantagem concorrencial futura da Europa e 
atenuar as desvantagens do nosso atual 
sistema de transportes.

económica da Europa. Garantem a 
mobilidade das pessoas e mercadorias 
necessária para um mercado europeu único 
e integrado e para uma sociedade aberta e 
inclusiva. Representam um dos maiores 
trunfos da Europa em termos de 
capacidade industrial e de qualidade de 
serviço, desempenhando um papel de 
liderança em muitos mercados mundiais. 
As indústrias dos transportes e de fabrico 
de equipamentos para os transportes 
representam, em conjunto, 6,3% do PIB da 
União, mas contribuem para a economia 
da UE de uma forma muito mais 
importante. Simultaneamente, a indústria 
europeia de transportes enfrenta uma 
concorrência cada vez mais feroz de outras 
partes do mundo. Serão necessárias 
tecnologias de ponta para garantir a 
vantagem concorrencial futura da Europa e 
atenuar as desvantagens do nosso atual 
sistema de transportes.

Or. fr

Alteração 1560
Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

O setor dos transportes é um dos principais 
emissores de gases com efeito de estufa e 
gera até um quarto da totalidade das 
emissões. O nível de dependência dos 
transportes face aos combustíveis fósseis é 
de 96%. Entretanto, os problemas de 
congestionamento são cada vez maiores, os 
sistemas ainda não são suficientemente 
inteligentes, as alternativas para a 
transferência entre diferentes modos de 
transporte nem sempre são atrativas, a 
mortalidade em acidentes rodoviários 
continua a ser dramaticamente elevada, 

O setor dos transportes é um dos principais 
emissores de gases com efeito de estufa e 
gera até um quarto da totalidade das 
emissões. O nível de dependência dos 
transportes face aos combustíveis fósseis é 
de 96%. Entretanto, os problemas de 
congestionamento são cada vez maiores, os 
sistemas ainda não são suficientemente 
inteligentes, as alternativas para a 
transferência entre diferentes modos de 
transporte nem sempre são atrativas, a 
mortalidade em acidentes rodoviários 
continua a ser dramaticamente elevada, 
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com 34 000 mortos por ano na União, e os
cidadãos e as empresas exigem que o 
sistema de transportes seja seguro e 
securizado. O contexto urbano coloca 
desafios específicos à sustentabilidade dos 
transportes.

com 34 000 mortos por ano na União, ao 
passo que o significativo crescimento do 
tráfego aéreo coloca uma série de desafios 
específicos. Os cidadãos e as empresas 
exigem que o sistema de transportes seja 
seguro e securizado. O contexto urbano 
coloca desafios específicos à 
sustentabilidade dos transportes. É 
essencial reduzir este impacto ambiental 
através de uma melhoria tecnológica 
orientada, tendo em conta que cada modo 
de transporte enfrenta diferentes desafios 
e se caracteriza por diferentes ciclos de 
integração tecnológica.

Or. en

Alteração 1561
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

O setor dos transportes é um dos principais 
emissores de gases com efeito de estufa e 
gera até um quarto da totalidade das 
emissões. O nível de dependência dos 
transportes face aos combustíveis fósseis é 
de 96%. Entretanto, os problemas de 
congestionamento são cada vez maiores, os 
sistemas ainda não são suficientemente 
inteligentes, as alternativas para a 
transferência entre diferentes modos de 
transporte nem sempre são atrativas, a 
mortalidade em acidentes rodoviários 
continua a ser dramaticamente elevada, 
com 34 000 mortos por ano na União, e os 
cidadãos e as empresas exigem que o 
sistema de transportes seja seguro e 
securizado. O contexto urbano coloca 
desafios específicos à sustentabilidade dos 
transportes.

O setor dos transportes é um dos principais 
emissores de gases com efeito de estufa e 
gera até um quarto da totalidade das 
emissões. O nível de dependência dos 
transportes face aos combustíveis fósseis é 
de 96%. Entretanto, os problemas de 
congestionamento são cada vez maiores, o 
seu impacto na saúde em consequência 
das partículas, das emissões de gases e de 
ruído e da falta de exercício físico tornou-
-se significativa, atendendo a que os 
sistemas ainda não são suficientemente 
inteligentes, as soluções intermodais e a 
transferência para modos de transporte 
mais sustentáveis são vertentes 
imprescindíveis, a mortalidade em 
acidentes rodoviários continua a ser 
dramaticamente elevada, com 34 000 
mortos por ano na União, e os cidadãos e 
as empresas exigem que o sistema de 
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transportes e de mobilidade seja seguro e 
securizado. O contexto urbano coloca 
desafios específicos à sustentabilidade dos 
transportes.

Or. en

Alteração 1562
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Prevê-se que, dentro de algumas décadas, 
as taxas de crescimento dos transportes 
criem um impasse no tráfego europeu e 
tornem insuportáveis os seus custos e 
impactos societais. Prevê-se que o número 
dos passageiros-quilómetro duplique nos 
próximos 40 anos e aumente duas vezes 
mais rapidamente no caso dos transportes 
aéreos. Verificar-se-ia assim um aumento 
das emissões de CO2 de 35% até 2050. Os 
custos do congestionamento aumentariam 
em cerca de 50%, atingido cerca de 200 
mil milhões de euros anualmente. Os 
custos externos dos acidentes 
aumentariam em cerca de 60 mil milhões 
de euros em relação a 2005.

Suprimido

Or. en

Justificação

Qual é a fonte dos dados usados nestas declarações?

Alteração 1563
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Prevê-se que, dentro de algumas décadas, 
as taxas de crescimento dos transportes 
criem um impasse no tráfego europeu e 
tornem insuportáveis os seus custos e 
impactos societais. Prevê-se que o número 
dos passageiros-quilómetro duplique nos 
próximos 40 anos e aumente duas vezes 
mais rapidamente no caso dos transportes 
aéreos. Verificar-se-ia assim um aumento 
das emissões de CO2 de 35% até 2050. Os 
custos do congestionamento aumentariam 
em cerca de 50%, atingido cerca de 200 
mil milhões de euros anualmente. Os 
custos externos dos acidentes 
aumentariam em cerca de 60 mil milhões 
de euros em relação a 2005.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

Prevê-se que, dentro de algumas décadas, 
as taxas de crescimento dos transportes 
criem um impasse no tráfego europeu e 
tornem insuportáveis os seus custos e 
impactos societais. Prevê-se que o número 
dos passageiros-quilómetro duplique nos 
próximos 40 anos e aumente duas vezes 
mais rapidamente no caso dos transportes 
aéreos. Verificar-se-ia assim um aumento 
das emissões de CO2 de 35% até 2050. Os 
custos do congestionamento aumentariam 
em cerca de 50%, atingido cerca de 200 
mil milhões de euros anualmente. Os 
custos externos dos acidentes aumentariam 
em cerca de 60 mil milhões de euros em 
relação a 2005.

Prevê-se que, dentro de algumas décadas, 
as taxas de crescimento dos transportes 
criem um impasse no tráfego europeu e 
tornem insuportáveis os seus custos e 
impactos societais. Prevê-se que o número 
dos passageiros-quilómetro duplique nos 
próximos 40 anos e aumente duas vezes 
mais rapidamente no caso dos transportes 
aéreos. Verificar-se-ia assim um aumento 
das emissões de CO2 de 35% até 2050. Os 
custos do congestionamento aumentariam 
em cerca de 50%, atingido cerca de 200 
mil milhões de euros anualmente. Os 
custos externos dos acidentes aumentariam 
em cerca de 60 mil milhões de euros em 
relação a 2005. É importante reduzir este 
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impacto por meio de melhorias 
tecnológicas, promover estruturas 
económicas e regulatórias que facilitem a 
introdução de novas tecnologias e 
infraestruturas e fomentar uma aplicação 
mais ampla das ciências comportamentais 
para entendermos como é que escolhemos 
viajar, tendo em conta que cada modo de 
transporte enfrenta diferentes desafios e 
se caracteriza por diferentes ciclos de 
integração tecnológica.

Or. en

Alteração 1565
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Prevê-se que, dentro de algumas décadas, 
as taxas de crescimento dos transportes 
criem um impasse no tráfego europeu e 
tornem insuportáveis os seus custos e 
impactos societais. Prevê-se que o número 
dos passageiros-quilómetro duplique nos 
próximos 40 anos e aumente duas vezes 
mais rapidamente no caso dos transportes 
aéreos. Verificar-se-ia assim um aumento 
das emissões de CO2 de 35% até 2050. Os 
custos do congestionamento aumentariam 
em cerca de 50%, atingido cerca de 200 
mil milhões de euros anualmente. Os 
custos externos dos acidentes aumentariam 
em cerca de 60 mil milhões de euros em 
relação a 2005.

Prevê-se que, dentro de algumas décadas, 
as taxas de crescimento dos transportes e 
da mobilidade criem um impasse no 
tráfego europeu e tornem insuportáveis os 
seus custos económicos e ambientais, bem 
como os seus impactos societais. Se as 
tendências do passado persistirem,
prevê-se que o número de toneladas-
quilómetro e de passageiros-quilómetro 
duplique nos próximos 40 anos e aumente 
duas vezes mais rapidamente no caso dos 
transportes aéreos. Verificar-se-ia assim 
um aumento das emissões de CO2 de 35% 
até 2050. Os custos do congestionamento 
aumentariam em cerca de 50%, atingido 
cerca de 200 mil milhões de euros 
anualmente. Os custos externos dos 
acidentes aumentariam em cerca de 60 mil 
milhões de euros em relação a 2005.

Or. en
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Alteração 1566
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais eficiente 
na União, para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 
alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes. Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados.

Os problemas de poluição, saúde,
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos (em 
menor número, mais ligeiros, mais 
pequenos e mais inteligentes), para uma 
melhor capacidade de utilização das
infraestruturas existentes, para uma 
interação reforçada e mais inteligente 
entre veículos e infraestruturas e para 
uma gestão da mobilidade e da logística 
ecológica será fundamental para permitir 
um sistema de transportes menos poluente 
e mais eficiente na União,  para produzir os 
resultados necessários com vista a atenuar 
as alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes e a 
mobilidade. Estes objetivos não podem ser 
atingidos apenas com esforços nacionais 
fragmentados.

Or. en

Alteração 1567
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais eficiente 
na União, para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 
alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes. Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados.

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente, mais seguro e 
securizado e mais eficiente na União, para 
produzir os resultados necessários com 
vista a atenuar as alterações climáticas e 
melhorar a eficiência na utilização dos 
recursos e para manter a liderança europeia 
nos mercados mundiais de produtos e 
serviços relacionados com os transportes. 
Estes objetivos não podem ser atingidos 
apenas com esforços nacionais 
fragmentados.

Or. en

Alteração 1568
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais eficiente 
na União, para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais seguro, 
acessível e eficiente na União, para 
produzir os resultados necessários com 
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alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes.  Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados.

vista a atenuar as alterações climáticas e 
melhorar a eficiência na utilização dos 
recursos e para manter a liderança europeia 
nos mercados mundiais de produtos e 
serviços relacionados com os transportes. 
Estes objetivos não podem ser atingidos 
apenas com esforços nacionais 
fragmentados.

Or. fr

Alteração 1569
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 4.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais eficiente 
na União, para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 
alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes. Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas
com esforços nacionais fragmentados.

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
necessária e suficiente para permitir um 
sistema de transportes menos poluente e 
mais eficiente na União, para produzir os 
resultados necessários com vista a atenuar 
as alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes. Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados.

Or. en

Alteração 1570
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais eficiente 
na União, para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 
alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes.  Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados.

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais seguro, 
acessível e eficiente na União, para 
produzir os resultados necessários com 
vista a atenuar as alterações climáticas e 
melhorar a eficiência na utilização dos 
recursos e para manter a liderança europeia 
nos mercados mundiais de produtos e 
serviços relacionados com os transportes. 
Estes objetivos não podem ser atingidos 
apenas com esforços nacionais 
fragmentados.

Or. fr

Alteração 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os problemas da poluição, 
congestionamento e segurança intrínseca e 
extrínseca são comuns em toda a União e 
exigem respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
fundamental para permitir um sistema de 

Os problemas da poluição, 
congestionamento, acessibilidade e 
segurança intrínseca e extrínseca são 
comuns em toda a União e exigem 
respostas em colaboração à escala 
europeia. A aceleração do desenvolvimento 
e implantação de novas tecnologias e de 
soluções inovadoras para veículos, 
infraestruturas e gestão de transportes será 
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transportes menos poluente e mais eficiente 
na União, para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 
alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes. Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados.

fundamental para permitir um sistema de 
transportes menos poluente e mais eficiente 
na União, para produzir os resultados 
necessários com vista a atenuar as 
alterações climáticas e melhorar a 
eficiência na utilização dos recursos e para 
manter a liderança europeia nos mercados 
mundiais de produtos e serviços 
relacionados com os transportes. Estes 
objetivos não podem ser atingidos apenas 
com esforços nacionais fragmentados.

Or. en

Alteração 1572
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O financiamento a nível da União da 
investigação e inovação no domínio dos 
transportes complementará as atividades 
dos Estados-Membros ao incidir em 
atividades com um claro valor 
acrescentado europeu. Tal significa que a 
ênfase será colocada em domínios 
prioritários que correspondam a objetivos 
das políticas europeias, quando é 
necessária uma massa crítica de esforços, 
quando é necessário desenvolver soluções 
de transporte interoperáveis à escala 
europeia, quando a congregação de 
esforços a nível transnacional pode reduzir 
os riscos dos investimentos em 
investigação, abrir vias em termos de 
normas comuns e encurtar o tempo para 
colocação no mercado dos resultados da 
investigação.

O financiamento a nível da União da 
investigação e inovação no domínio dos 
transportes complementará as atividades 
dos Estados-Membros ao incidir em 
atividades com um claro valor 
acrescentado europeu. Tal significa que a 
ênfase será colocada em domínios 
prioritários que correspondam a objetivos 
das políticas europeias, quando é 
necessária uma massa crítica de esforços, 
quando é necessário desenvolver soluções 
de transporte interoperáveis e integradas 
do ponto de vista da intermodalidade à 
escala europeia, quando a congregação de 
esforços a nível transnacional pode reduzir 
os riscos dos investimentos em 
investigação, abrir vias em termos de 
normas comuns e encurtar o tempo para 
colocação no mercado dos resultados da 
investigação.

Or. en



AM\907850PT.doc 15/167 PE492.790v01-00

PT

Alteração 1573
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

As atividades de investigação e inovação 
incluirão uma vasta gama de iniciativas 
que abrangem toda a cadeia de inovação. 
Várias atividades são especificamente 
destinadas a contribuir para levar os 
resultados até ao mercado: uma abordagem 
programática da investigação e inovação, 
projetos de demonstração, ações de 
aceitação pelo mercado, apoio à 
normalização e regulamentação e 
estratégias de adjudicação de contratos 
inovadores são elementos que contribuem 
para atingir este objetivo. Além disso, a 
utilização do empenhamento e 
especialização das partes interessadas 
contribuirá para colmatar o fosso entre os 
resultados da investigação e a sua 
implantação no setor dos transportes.

As atividades de investigação e inovação 
incluirão uma vasta gama de iniciativas 
que abrangem toda a cadeia de inovação. 
Várias atividades são especificamente 
destinadas a contribuir para levar os 
resultados até ao mercado: uma abordagem 
programática da investigação e inovação, 
projetos de demonstração, ações de 
aceitação pelo mercado, apoio à 
normalização e regulamentação e 
estratégias de adjudicação de contratos 
inovadores são elementos que contribuem 
para atingir este objetivo. Além disso, a 
utilização do empenhamento e 
especialização das partes interessadas 
contribuirá para colmatar o fosso entre os 
resultados da investigação e a sua 
implantação no setor dos transportes. Há 
que fazer face aos desafios característicos 
e às especificidades de cada um dos 
modos de transporte (e, em particular, no 
domínio da aeronáutica), como seja a 
existência de diferentes ciclos de 
integração de tecnológica. Ao mesmo 
tempo, deve ser encorajada a fertilização 
cruzada de conceitos e tecnologias 
modais. Haverá que alcançar o equilíbrio 
certo entre a visibilidade plurianual e a 
continuidade das atividades de pesquisa e 
inovação, quando se justifica, e a 
flexibilidade e capacidade de resposta 
sempre que sejamos confrontados com 
novas necessidades e oportunidades.

Or. en
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Justificação

Em alguns setores, a liderança e a competitividade tecnológica são essenciais devido à 
complexidade dos produtos e a ciclos de I&D extraordinariamente longos. É, por 
conseguinte, essencial reequilibrar a proposta em prol do tratamento modal de cada um dos 
setores dos transportes.

Alteração 1574
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 4.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

O investimento em investigação e inovação 
em prol de um sistema de transportes mais 
inteligente e mais ecológico dará um 
contributo importante para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e para 
os objetivos da iniciativa emblemática 
União da Inovação. As atividades apoiarão 
a implementação do Livro Branco sobre os 
Transportes que visa um Espaço Único 
Europeu dos Transportes. Contribuirão 
igualmente para os objetivos políticos 
definidos nas iniciativas emblemáticas 
«Uma Europa Eficiente em termos de 
Recursos», «Uma Política Industrial para a 
Era de Globalização» e uma «Agenda 
Digital para a Europa».

O investimento em investigação e inovação 
em prol de um sistema de transportes mais 
inteligente, mais ecológico e totalmente 
integrado dará um contributo importante 
para os objetivos da Estratégia Europa 
2020 de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e para os objetivos 
da iniciativa emblemática União da 
Inovação. As atividades apoiarão a 
implementação do Livro Branco sobre os 
Transportes que visa um Espaço Único 
Europeu dos Transportes. Contribuirão 
igualmente para os objetivos políticos 
definidos nas iniciativas emblemáticas 
«Uma Europa Eficiente em termos de 
Recursos», «Uma Política Industrial para a 
Era de Globalização» e uma «Agenda 
Digital para a Europa».

Or. en

Alteração 1575
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

4.3. Linhas gerais das atividades 4.3. Linhas gerais das atividades

As atividades serão organizadas de molde 
a permitirem uma abordagem integrada e 
específica a cada modo, conforme o que 
for adequado. A visibilidade e a 
continuidade plurianuais são 
imprescindíveis para garantir um 
verdadeiro valor acrescentado europeu e 
para se ter em conta as inúmeras 
especificidades de cada um dos modos de 
transporte. Tal pesquisa deve seguir, tanto 
quanto possível, a das agendas 
estratégicas de investigação e inovação 
das Plataformas Tecnológicas Europeias.

Or. en

Alteração 1576
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo a sua 
dependência dos combustíveis fósseis.

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo a sua 
dependência dos combustíveis fósseis.
Para aumentar a eficácia de custos, há 
que dar atenção à manutenção, 
reparação, reconversão e reciclagem de 
todos os modos de transporte.

Or. en

Alteração 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo a sua
dependência dos combustíveis fósseis.

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo as suas 
emissões de gases com efeito de estufa.

Or. fr

Justificação

O gás natural liquefeito (GNL) e o gás natural comprimido (GNC) constituem combustíveis 
alternativos cuja utilização pode reduzir consideravelmente as emissões de gases com efeito 
de estufa no setor dos transportes. O Horizonte 2020 deve, por conseguinte, contribuir para o 
desenvolvimento e a melhoria destas tecnologias.

Alteração 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo a sua 
dependência dos combustíveis fósseis.

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo as suas 
emissões de CO2.

Or. en

Alteração 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo a sua 
dependência dos combustíveis fósseis.

O objetivo é reduzir ao mínimo o impacto 
dos transportes no clima e no ambiente 
melhorando a eficácia na utilização de 
recursos naturais e reduzindo a sua 
dependência dos combustíveis fósseis e/ou 
reduzindo as emissões de gases com efeito 
de estufa.

Or. en

Alteração 1580
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos e de 
outros veículos com emissões baixas ou 
nulas, incluindo com descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes e de intensificar a utilização 
da gestão da procura e de transportes 
públicos e não motorizados, em especial 
nas zonas urbanas.

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa, na 
minimização dos níveis de ruído e na 
melhoria da eficiência dos veículos, a fim 
de acelerar o desenvolvimento e a 
implantação de uma nova geração de 
veículos elétricos e de outros veículos com 
emissões baixas ou nulas, incluindo com 
descobertas no domínio dos motores, 
baterias e infraestruturas; de estudar e 
explorar o potencial de combustíveis 
alternativos e de sistemas de propulsão 
inovadores e mais eficientes, incluindo 
infraestruturas de combustíveis. No que diz 
respeito à aviação, as configurações de 
aeronaves avançadas, de aeronaves de asa 
rotativa de alta velocidade e de 
tecnologias propiciatórias de mudanças 
de paradigma no campo da eficiência 
energética devem servir de foco para o 
desenvolvimento. Neste sentido, importa 
garantir a realização de sinergias entre o 
objetivo "Transportes Inteligentes, 
Ecológicos e Integrados" e o objetivo 
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"Energia Segura, Limpa e Eficiente";
este último deveria ser utilizado para o 
financiamento da investigação em 
combustíveis alternativos para a aviação. 
A utilização das infraestruturas deve ser 
otimizada por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes. Da mesma forma, a gestão da 
energia a bordo das aeronaves deve ser 
otimizada mediante recurso a um maior 
número de sistemas e equipamentos 
elétricos no domínio aeronáutico. A
utilização da gestão da procura e de 
transportes públicos e não motorizados 
deve ser intensificada, em especial nas 
zonas urbanas.

Or. en

Alteração 1581
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 4.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos e de 
outros veículos com emissões baixas ou 
nulas, incluindo com descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes e de intensificar a utilização da 
gestão da procura e de transportes públicos 

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos por meio dos 
seguintes vetores:
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e não motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

– acelerar o desenvolvimento e a 
implantação de uma nova geração de 
veículos ecológicos (elétricos e de outros 
veículos com emissões baixas ou nulas), 
incluindo com descobertas no domínio dos 
motores, baterias e infraestruturas;

– estudar e explorar o potencial de 
combustíveis alternativos e de sistemas de 
propulsão inovadores e mais eficientes, 
incluindo infraestruturas de combustíveis;

– otimizar a utilização das infraestruturas, 
por meio de sistemas de transporte 
inteligentes e de equipamentos 
inteligentes;
– intensificar a utilização da gestão da 
procura e de transportes públicos e não 
motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

Or. en

Alteração 1582
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos e de 
outros veículos com emissões baixas ou 
nulas, incluindo com descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos com emissões 
baixas a preços de mercado 
concorrenciais, incluindo com descobertas 
no domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
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combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes e de intensificar a utilização da 
gestão da procura e de transportes públicos 
e não motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes e de intensificar a utilização da 
gestão da procura e de transportes públicos 
e não motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

Or. it

Alteração 1583
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos e de 
outros veículos com emissões baixas ou 
nulas, incluindo com descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes e de intensificar a utilização da 
gestão da procura e de transportes públicos 
e não motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos e de 
outros veículos com emissões baixas ou 
nulas, incluindo com descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes de intensificar a utilização da 
gestão da procura e de transportes públicos 
e não motorizados, em especial nas zonas 
urbanas; e de favorecer a ligação entre 
infraestruturas e veículos, a fim de 
reduzir as emissões de CO2.

Or. fr
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Alteração 1584
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea a) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos e de 
outros veículos com emissões baixas ou 
nulas, incluindo com descobertas no 
domínio dos motores, baterias e 
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes e de intensificar a utilização da 
gestão da procura e de transportes públicos 
e não motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

As atividades incidirão na redução do 
consumo de recursos e das emissões de 
gases com efeito de estufa e na melhoria da 
eficiência dos veículos, a fim de acelerar o 
desenvolvimento e a implantação de uma 
nova geração de veículos elétricos, a 
hidrogénio e de outros veículos com 
emissões baixas ou nulas, incluindo com 
descobertas no domínio dos motores, das
baterias, das pilhas de combustível e das
infraestruturas; de estudar e explorar o 
potencial de combustíveis alternativos e de 
sistemas de propulsão inovadores e mais 
eficientes, incluindo infraestruturas de 
combustíveis; de otimizar a utilização das 
infraestruturas, por meio de sistemas de 
transporte inteligentes e de equipamentos 
inteligentes e de intensificar a utilização da 
gestão da procura e de transportes públicos 
e não motorizados, em especial nas zonas 
urbanas.

Or. en

Alteração 1585
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

b) Melhor mobilidade, menos 
congestionamento e maior segurança 
intrínseca e extrínseca

b) Melhor mobilidade, melhor 
acessibilidade, menos congestionamento e 
maior segurança intrínseca e extrínseca

Or. en
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Alteração 1586
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é conciliar as necessidades de 
mobilidade crescente com uma melhor 
fluidez dos transportes, através de soluções 
inovadoras que visem sistemas de 
transporte sem descontinuidades, 
inclusivos, seguros e robustos.

O objetivo é conciliar as necessidades de 
mobilidade crescente com uma melhor 
fluidez dos transportes, através de soluções 
inovadoras que visem sistemas de 
transporte sem descontinuidades, 
inclusivos, seguros, saudáveis e robustos.

Or. en

Alteração 1587
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes  e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
qualidade de vida e da acessibilidade, bem 
como nas escolhas de passageiros e na 
satisfação das necessidades dos 
utilizadores, promovendo a logística de 
transportes porta a porta integrada e a 
gestão da mobilidade, valorizando a 
transferência modal, a intermodalidade e a 
implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes  e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

Or. en
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Alteração 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes  e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade, a 
multimodalidade e a implantação de 
soluções de venda de bilhetes eletrónicos,
de gestão e de planeamento inteligentes  e 
reduzindo drasticamente a ocorrência de 
acidentes, a perda de horas de trabalho 
devido a atrasos e a cancelamentos e o 
impacto de ameaças à segurança.

Or. en

Alteração 1589
Henri Weber

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes  e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes  e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança, em 
particular através da ligação e da gestão 
global dos veículos ligados.

Or. fr
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Alteração 1590
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes  e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta-a-porta 
integrada, valorizando a intermodalidade e 
a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes  e reduzindo 
drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança 
(segurança e gestão global de veículos 
ligados).

Or. fr

Alteração 1591
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a competitividade e o 
desempenho das indústrias transformadoras 
europeias do setor dos transportes e 
serviços conexos.

O objetivo é reforçar a competitividade e o 
desempenho das indústrias transformadoras 
europeias do setor dos transportes e 
serviços conexos, com vista a um futuro 
mercado global promissor, embora 
altamente competitivo. Deve ser dada a 
devida atenção aos processos logísticos, à 
manutenção, à reparação, à adaptação e à 
reciclagem.
A fim de limitar a desindustrialização e o 
desemprego no seu território, a Europa 
precisa de investir nos setores dos 
transportes, incluindo as PME, nos quais 
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continua a ser, ainda hoje, líder mundial. 
A primazia tecnológica está a tornar-se o 
maior elemento de diferenciação 
competitiva neste contexto global, 
especialmente em termos de eficiência 
energética e económica, bem como de 
desempenho ambiental.

Or. en

Alteração 1592
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em configurações e 
tecnologias inovadoras, em conceitos e em 
conceções  inovadores, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, em processos de produção 
eficientes, no uso de materiais avançados 
e de subprodutos biológicos mais 
sustentáveis, em procedimentos de 
certificação inovadores, em períodos de 
desenvolvimento mais curtos e menores 
custos do ciclo de vida.

Or. en

Alteração 1593
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 4.3 – alínea c) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
sistemas de transporte inovadores 
(incluindo meios de transporte) e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

Or. en

Alteração 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida, ou materiais e revestimentos novos e 
mais sustentáveis.

Or. en

Alteração 1595
Oreste Rossi
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea c) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

As atividades incidirão no 
desenvolvimento da próxima geração de 
meios de transporte inovadores e na 
preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos 
inovadores e em conceções a preços de 
mercado concorrenciais, sistemas de 
controlo inteligentes e normas 
interoperáveis, processos de produção 
eficientes, períodos de desenvolvimento 
mais curtos e menores custos do ciclo de 
vida.

Or. it

Alteração 1596
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

d) Investigação socioeconómica e 
atividades prospetivas para a definição de 
políticas

d) Investigação socioeconómica e 
comportamental e atividades prospetivas 
para a definição de políticas

Or. en

Alteração 1597
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea d) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é apoiar uma melhor definição 
das políticas necessárias para promover a 
inovação e responder aos desafios 
levantados pelos transportes e as 
necessidades societais com eles 
relacionadas.

O objetivo é apoiar uma melhor definição 
das políticas necessárias para promover a 
inovação e responder aos desafios 
levantados pelos transportes e pela 
mobilidade e as necessidades societais e 
individuais com eles relacionadas.

Or. en

Alteração 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão numa melhor 
compreensão das tendências e perspetivas 
socioeconómicas relacionadas com os 
transportes e na colocação ao dispor dos 
decisores políticos de dados e análises com 
base em dados concretos.

As atividades incidirão numa melhor 
compreensão das tendências e perspetivas 
socioeconómicas relacionadas com os 
transportes e na colocação ao dispor dos 
decisores políticos de dados e análises com 
base em dados concretos divulgadas pelo 
Centro de Conhecimento e de 
Investigação em Transportes da Comissão 
Europeia.

Or. en

Alteração 1599
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Ação climática, eficiência na utilização 
dos recursos e matérias-primas

5. Ação climática, eficiência na utilização 
dos recursos, proteção ambiental, defesa 
do património cultural e matérias-primas
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Or. de

Alteração 1600
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Ação climática, eficiência na utilização 
dos recursos e matérias-primas

5. Ação climática, ambiente, eficiência na 
utilização dos recursos e matérias-primas

Or. en

Alteração 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e 
melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2° C e permitindo a adaptação 
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

O objetivo específico é permitir uma 
economia e uma sociedade eficientes na 
utilização da água e dos recursos e 
resiliente às alterações climáticas, a defesa 
do ambiente e um abastecimento 
sustentável de matérias-primas e serviços 
ecossistémicos, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta e dos ecossistemas. As atividades 
contribuirão para aumentar a 
competitividade europeia, reforçar a 
segurança das matérias-primas e melhorar 
o bem-estar, assegurando simultaneamente 
a integridade ambiental, a resiliência e a 
sustentabilidade, com o propósito de 
manter a média do aquecimento global do 
planeta a um nível inferior a 2° C e 
permitir a adaptação dos ecossistemas e da 



PE492.790v01-00 32/167 AM\907850PT.doc

PT

sociedade às alterações climáticas e a 
outras alterações do meio ambiente.

Or. en

Alteração 1602
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e
melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2° C e permitindo a adaptação
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas, a proteção e gestão sustentável 
dos recursos naturais e dos ecossistemas e 
um abastecimento e uma utilização 
sustentáveis de matérias-primas, a fim de 
satisfazer as necessidades de uma 
população mundial em expansão dentro 
dos limites sustentáveis dos recursos 
naturais do planeta. As atividades 
contribuirão para melhorar o bem-estar na 
Europa, assegurando simultaneamente a 
integridade ambiental e a sustentabilidade, 
mantendo a média do aquecimento global 
do planeta a um nível inferior a 2° C e 
permitindo a adaptação dos ecossistemas e 
da sociedade às alterações climáticas.

Or. en

Alteração 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é permitir uma O objetivo específico é permitir uma 
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economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e 
melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2° C e permitindo a adaptação 
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

economia e uma sociedade eficientes na 
utilização dos recursos e resiliente às 
alterações climáticas e um abastecimento 
sustentável de matérias-primas, a fim de 
satisfazer as necessidades de uma 
população mundial em expansão dentro 
dos limites sustentáveis dos recursos 
naturais do planeta. As atividades 
contribuirão para aumentar a 
competitividade europeia e melhorar o 
bem-estar, assegurando simultaneamente a 
integridade ambiental e a sustentabilidade, 
com o propósito de manter a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2° C e permitir a adaptação dos 
ecossistemas e da sociedade às alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 1604
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e 
melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2° C e permitindo a adaptação 
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta, em terra e no mar. As atividades 
contribuirão para aumentar a 
competitividade europeia e melhorar o 
bem-estar, assegurando simultaneamente a 
integridade ambiental e a sustentabilidade, 
mantendo a média do aquecimento global 
do planeta a um nível inferior a 2° C e 
permitindo a adaptação dos ecossistemas e 
da sociedade às alterações climáticas.
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Or. en

Alteração 1605
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e 
melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2° C e permitindo a adaptação 
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

O objetivo específico é permitir uma 
economia e uma sociedade eficientes na 
utilização dos recursos e resilientes às 
alterações climáticas e um abastecimento 
sustentável de matérias-primas, a fim de 
satisfazer as necessidades de uma 
população mundial em expansão dentro 
dos limites sustentáveis dos recursos 
naturais do planeta. As atividades 
contribuirão para aumentar a 
competitividade europeia e melhorar o 
bem-estar, assegurando simultaneamente a 
integridade ambiental e a sustentabilidade, 
mantendo a média do aquecimento global 
do planeta a um nível inferior a 2° C e 
permitindo a adaptação dos ecossistemas e 
da sociedade às alterações climáticas.

Or. it

Alteração 1606
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de água e matérias-primas, a fim de 
satisfazer as necessidades de uma 
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em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e 
melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2° C e permitindo a adaptação 
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

população mundial em expansão dentro 
dos limites sustentáveis dos recursos 
naturais do planeta. As atividades 
contribuirão para aumentar a 
competitividade europeia e melhorar o 
bem-estar, assegurando simultaneamente a 
integridade ambiental e a sustentabilidade, 
mantendo a média do aquecimento global 
do planeta a um nível inferior a 2° C e 
permitindo a adaptação dos ecossistemas e 
da sociedade às alterações climáticas.

Or. en

Alteração 1607
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e 
melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2 ° C e permitindo a adaptação 
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

O objetivo específico é permitir uma 
economia eficiente na utilização dos 
recursos, segura e resiliente às alterações 
climáticas e um abastecimento sustentável 
de matérias-primas, a fim de satisfazer as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites 
sustentáveis dos recursos naturais do 
planeta. As atividades contribuirão para 
aumentar a competitividade europeia e 
melhorar o bem-estar, assegurando 
simultaneamente a integridade ambiental e 
a sustentabilidade, mantendo a média do 
aquecimento global do planeta a um nível 
inferior a 2° C e permitindo a adaptação
dos ecossistemas e da sociedade às 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 1608
Patrizia Toia
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No século XX, houve um aumento mundial 
na utilização de combustíveis fósseis e na 
extração de recursos materiais por um fator 
da ordem de 10. A era de recursos 
aparentemente abundantes e baratos está a 
chegar ao seu fim. As matérias-primas, a 
água, o ar, a biodiversidade e os 
ecossistemas terrestres, aquáticos e 
marinhos estão sob pressão.  Muitos dos 
principais ecossistemas de todo o mundo 
estão a ser degradados, sendo até 60% dos 
serviços que prestam utilizados de uma 
forma insustentável. Na União, cada 
indivíduo utiliza anualmente cerca de 16 
toneladas de materiais, das quais 6 
toneladas são desperdiçadas, acabando 
metade por ser depositadas em aterro. A 
procura global de recursos continua a 
aumentar com o crescimento da população 
e o aumento das suas aspirações, em 
especial da população com rendimentos 
médios nas economias emergentes. É 
necessário proceder a uma dissociação 
absoluta entre crescimento económico e 
utilização dos recursos.

No século XX, houve um aumento mundial 
na utilização de combustíveis fósseis e na 
extração de recursos materiais por um fator 
da ordem de 10. A era de recursos 
aparentemente abundantes e baratos está a 
chegar ao seu fim. As matérias-primas, a 
água, o ar, a biodiversidade e os 
ecossistemas humanos, terrestres, 
aquáticos e marinhos estão sob pressão.  
Muitos dos principais ecossistemas de todo 
o mundo estão a ser degradados, sendo até 
60% dos serviços que prestam utilizados de 
uma forma insustentável. Na União, cada 
indivíduo utiliza anualmente cerca de 16 
toneladas de materiais, das quais 6 
toneladas são desperdiçadas, acabando 
metade por ser depositadas em aterro. A 
procura global de recursos continua a 
aumentar com o crescimento da população 
e o aumento das suas aspirações, em 
especial da população com rendimentos 
médios nas economias emergentes. É 
necessário proceder a uma dissociação 
absoluta entre crescimento económico e 
utilização dos recursos.

Or. it

Alteração 1609
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A temperatura média da superfície da Terra 
aumentou cerca de 0,8° C nos últimos 100 
anos e prevê-se que aumente entre 1,8 a 4° 
C até ao fim do século XXI (em relação à 

A temperatura média da superfície da Terra 
aumentou cerca de 0,8° C nos últimos 100 
anos e prevê-se que aumente entre 1,8 a 4° 
C até ao fim do século XXI (em relação à 
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média de 1980-199929). Os impactos 
prováveis nos sistemas naturais e humanos 
associados a estas alterações constituem 
um enorme desafio para o planeta e para a 
sua capacidade de adaptação, bem como 
uma ameaça ao futuro desenvolvimento 
económico e ao bem-estar da humanidade.

média de 1980-199929). Os impactos 
prováveis nos sistemas naturais e humanos 
associados a estas alterações constituem 
um enorme desafio para o planeta e para a 
sua capacidade de adaptação, bem como 
uma ameaça ao futuro desenvolvimento 
económico e ao bem-estar da humanidade.
Os efeitos indesejados das alterações 
climáticas e da poluição, combinados com 
uma urbanização crescente, o turismo de
massas, a negligência humana e a 
sobre-exploração dos recursos estão a pôr 
em risco o tecido cultural frágil das 
comunidades que constituem o 
património cultural da Europa.

Or. it

Alteração 1610
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está 
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está 
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 
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o equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
crescimento.

o equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
crescimento. Estes complexos problemas 
ambientais estão também a pôr o nosso 
património cultural em risco. Se 
quisermos manter a herança cultural da 
Europa, necessitamos de investigação e de 
inovação. Este património é fundamental 
para a economia da UE, designadamente 
no que diz respeito ao turismo. O volume 
de negócios anual neste setor gerado pelo 
património cultural da Europa ascende a 
cerca de 335 mil milhões de euros e 
emprega um total de 9 milhões de pessoas.

Or. de

Alteração 1611
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está 
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 
o equivalente a mais de dois planetas Terra 

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está 
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 
o equivalente a mais de dois planetas Terra 
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para sustentar a população mundial em
crescimento.

para sustentar a população mundial em 
crescimento. As sociedades enfrentam um 
importante desafio no que diz respeito ao 
estabelecimento de um equilíbrio 
sustentável entre as necessidades 
humanas e o ambiente. Os recursos 
ambientais, incluindo a água, o ar, a 
biomassa, os solos férteis, a 
biodiversidade, os ecossistemas, assim 
como os recursos criados pelo Homem, 
incluindo o património cultural material e 
as paisagens culturais, a par dos serviços 
que prestam, subjazem ao funcionamento 
da economia e à qualidade de vida à 
escala europeia e mundial.

Or. en

Alteração 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está 
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, as
mudanças na circulação oceânica, o 
aumento da temperatura da água do mar, 
a fusão do gelo no Ártico e a diminuição 
da salinidade da água do mar, a 
degradação e utilização dos solos, a
escassez de água, as anomalias 
hidrológicas, a heterogeneidade do 
fenómeno da pluviosidade no espaço e no 
tempo, as mudanças na distribuição 
espacial das espécies, a poluição química e 
a perda de biodiversidade, indicam que o 
planeta está a aproximar-se dos seus 
limites de sustentabilidade. Por exemplo, 
sem melhorias na eficiência hídrica, prevê-
-se que a procura de água ultrapasse a 
oferta em 40% no prazo de 20 anos. As 
florestas estão a desaparecer a uma taxa 
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o equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
crescimento.

alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 
o equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
crescimento.

Or. en

Alteração 1613
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 
o equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
crescimento.

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a perda de fertilidade 
dos solos, a escassez de água, a poluição 
química e a perda de biodiversidade, 
indicam que o planeta se aproximou dos 
seus limites de sustentabilidade. Por 
exemplo, sem melhorias na eficiência 
hídrica, prevê-se que a procura de água 
ultrapasse a oferta em 40% no prazo de 20 
anos. As florestas estão a desaparecer a 
uma taxa alarmantemente elevada de 5 
milhões de hectares por ano. As interações 
entre recursos podem provocar riscos 
sistémicos – com o esgotamento de um 
recurso a gerar um ponto de viragem 
irreversível noutros recursos e 
ecossistemas. Com base nas tendências 
atuais, em 2050 será necessário o 
equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
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crescimento.

Or. en

Alteração 1614
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está 
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas. Com base nas 
tendências atuais, em 2050 será necessário 
o equivalente a mais de dois planetas Terra 
para sustentar a população mundial em 
crescimento.

Os crescentes impactos das alterações 
climáticas e dos problemas ambientais, 
como a acidificação dos oceanos, a fusão 
do gelo no Ártico, a degradação e 
utilização dos solos, a escassez de água, a 
poluição química e a perda de 
biodiversidade, indicam que o planeta está 
a aproximar-se dos seus limites de 
sustentabilidade. Por exemplo, sem 
melhorias na eficiência hídrica, prevê-se 
que a procura de água ultrapasse a oferta 
em 40% no prazo de 20 anos. As florestas 
estão a desaparecer a uma taxa 
alarmantemente elevada de 5 milhões de 
hectares por ano. As interações entre 
recursos podem provocar riscos sistémicos 
– com o esgotamento de um recurso a gerar 
um ponto de viragem irreversível noutros 
recursos e ecossistemas naturais e 
humanos. Com base nas tendências atuais, 
em 2050 será necessário o equivalente a 
mais de dois planetas Terra para sustentar a 
população mundial em crescimento,

Or. it

Alteração 1615
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 4-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Existe uma necessidade urgente de 
inovações em matéria de sistemas hídricos 
integrados na Europa. A Europa depara-
-se com infraestruturas de água 
antiquadas (tanto a nível das águas 
residuais, como do abastecimento de água 
potável), uma escassez de água cada vez 
maior, maiores riscos de inundações 
urbanas, poluição das águas e uma 
procura cada vez maior e mais específica 
de água por parte da agricultura, das 
indústrias e da população urbana. A fim 
de responder aos desafios societais 
(garantir a acessibilidade dos preços e a 
boa qualidade da água para todos, o 
abastecimento do tipo adequado de água 
com a devida qualidade e a preços justos à 
indústria /agricultura e a minimização da 
poluição), é necessário que a Europa 
invista na transição para sistemas de água 
inovadores.

Or. en

Alteração 1616
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
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superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
-primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União 
está altamente dependente de importações 
de matérias-primas de importância 
estratégica, que estão a ser afetadas a um 
ritmo alarmante por distorções de 
mercado. Além do mais, a União dispõe
ainda de depósitos minerais valiosos, cuja 
exploração e extração está limitada pela 
falta de tecnologias e condicionada pela 
crescente concorrência mundial. Dada a 
importância das matérias-primas para a 
competitividade europeia, a economia e a 
sua aplicação em produtos inovadores, o 
abastecimento sustentável e a gestão 
eficientes em termos de recursos das 
matérias-primas é uma prioridade vital para 
a União.

superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
-primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. A União dispõe de 
depósitos minerais valiosos, cuja 
exploração e extração está limitada pela 
falta de tecnologias e de infraestruturas de 
transportes. Dada a importância das 
matérias-primas para a competitividade 
europeia, a economia e a sua aplicação em 
produtos inovadores, o abastecimento 
sustentável e a gestão eficientes em termos 
de recursos das matérias-primas é uma 
prioridade vital para a União. O acesso às 
fontes de matérias-primas na Europa, 
muitas vezes localizadas em áreas 
geograficamente remotas, continua a ser 
um desafio para as indústrias que 
dependem de um aprovisionamento 
seguro dessas matérias-primas. Além 
disso, a União está muito dependente de 
importações de matérias-primas de 
importância estratégica, que estão a ser 
afetadas por distorções de mercado a um 
ritmo alarmante.

Or. en

Alteração 1617
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
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produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração e 
extração está limitada pela falta de 
tecnologias e condicionada pela crescente 
concorrência mundial. Dada a importância 
das matérias-primas para a competitividade 
europeia, a economia e a sua aplicação em 
produtos inovadores, o abastecimento 
sustentável e a gestão eficientes em termos 
de recursos das matérias-primas é uma 
prioridade vital para a União.

produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração e 
extração está limitada pela falta de 
tecnologias e condicionada pela crescente 
concorrência mundial. A União Europeia 
acolhe muitos dos melhores exemplos a 
nível mundial de património cultural, 
originalmente construídos utilizando 
matérias-primas locais.  A falta de 
investigação sobre as propriedades dos 
materiais e a sua resiliência face às 
alterações climáticas limita o 
conhecimento sobre a sustentabilidade 
das matérias-primas em questão.  Dada a 
importância das matérias-primas para a 
competitividade europeia, a economia e a 
sua aplicação em produtos inovadores, o 
abastecimento sustentável e a gestão 
eficientes em termos de recursos das 
matérias-primas é uma prioridade vital para 
a União.

Or. it

Alteração 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
-primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração e
extração está limitada pela falta de 
tecnologias e condicionada pela crescente 
concorrência mundial. Dada a importância 
das matérias-primas para a competitividade 
europeia, a economia e a sua aplicação em 
produtos inovadores, o abastecimento 
sustentável e a gestão eficientes em termos 
de recursos das matérias-primas é uma 
prioridade vital para a União.

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
utilização eficiente do ponto de vista dos 
recursos, reutilização, reciclagem e 
substituição, são essenciais para o 
funcionamento das sociedades modernas e 
das suas economias. Setores como os da 
construção, produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
-primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração,
extração e transformação está limitada 
pela falta de tecnologias adequadas, 
prejudicada pela ausência de 
investimentos e condicionada pela 
crescente concorrência mundial. Dada a 
importância das matérias-primas para a 
competitividade europeia, a economia e a 
sua aplicação em produtos inovadores, o 
abastecimento sustentável e a gestão 
eficientes em termos de recursos das 
matérias-primas é uma prioridade vital para 
a União.

Or. en

Alteração 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
-primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração e 
extração está limitada pela falta de 
tecnologias e condicionada pela crescente 
concorrência mundial. Dada a importância 
das matérias-primas para a competitividade 
europeia, a economia e a sua aplicação em 
produtos inovadores, o abastecimento 
sustentável e a gestão eficientes em termos 
de recursos das matérias-primas é uma 
prioridade vital para a União.

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
-primas e a energia. No entanto, o 
fornecimento de matérias-primas à União 
está sujeito a uma pressão crescente. Além 
disso, a União está altamente dependente 
de importações de matérias-primas de 
importância estratégica, que estão a ser 
afetadas a um ritmo alarmante por 
distorções de mercado. Além do mais, a 
União dispõe ainda de depósitos minerais 
valiosos, cuja exploração e extração está 
limitada pela falta de tecnologias e 
condicionada pela crescente concorrência 
mundial. Dada a importância das matérias-
-primas para a competitividade europeia, a 
economia e a sua aplicação em produtos 
inovadores, o abastecimento sustentável e a 
gestão eficientes em termos de recursos das 
matérias-primas é uma prioridade vital para 
a União.

Or. en

Alteração 1620
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
-primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração e 
extração está limitada pela falta de 
tecnologias e condicionada pela crescente 
concorrência mundial. Dada a importância 
das matérias-primas para a competitividade 
europeia, a economia e a sua aplicação em 
produtos inovadores, o abastecimento 
sustentável e a gestão eficientes em termos 
de recursos das matérias-primas é uma 
prioridade vital para a União.

O abastecimento sustentável, a gestão 
eficiente e segura em termos de recursos 
das matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
-primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância estratégica, 
que estão a ser afetadas a um ritmo 
alarmante por distorções de mercado. Além 
do mais, a União dispõe ainda de depósitos 
minerais valiosos, cuja exploração e 
extração está limitada pela falta de 
tecnologias e condicionada pela crescente 
concorrência mundial. Dada a importância 
das matérias-primas para a competitividade 
europeia, a economia e a sua aplicação em 
produtos inovadores, o abastecimento 
sustentável e a gestão eficientes em termos 
de recursos das matérias-primas é uma 
prioridade vital para a União.

Or. en

Alteração 1621
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

A capacidade da economia para se adaptar 
e se tornar mais resiliente às alterações 
climáticas, mais eficiente na utilização de 
recursos e simultaneamente mais 
competitiva depende de níveis elevados de 
Ecoinovação, tanto de natureza societal 
como tecnológica. Com o mercado global 
para a Ecoinovação a atingir um valor de 
cerca de um bilião de euros por ano e 
prevendo-se que triplique até 2030, a 
Ecoinovação representa uma grande 
oportunidade para aumentar a 
competitividade e a criação de emprego 
nas economias europeias.

A capacidade da economia para se adaptar 
e se tornar mais resiliente às alterações 
climáticas, mais eficiente na utilização de 
recursos e simultaneamente mais 
competitiva depende de níveis elevados de 
Ecoinovação de natureza societal, 
organizacional e tecnológica. Com o 
mercado global para a Ecoinovação a 
atingir um valor de cerca de um bilião de 
euros por ano e prevendo-se que triplique 
até 2030, a Ecoinovação representa uma 
grande oportunidade para aumentar a 
competitividade e a criação de emprego 
nas economias europeias.

Or. en

Alteração 1622
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para cumprir os objetivos da União e 
internacionais em matéria de emissões e 
concentrações de gases com efeito de 
estufa e enfrentar os impactos das 
alterações climáticas, é necessário o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias com uma boa relação 
custo-eficácia e de medidas de atenuação e 
de adaptação. Os quadros políticos 
mundiais e da União devem assegurar que 
os ecossistemas e a biodiversidade sejam 
protegidos, valorizados e devidamente 
reabilitados a fim de preservar a sua 
capacidade de fornecer recursos e prestar 
serviços no futuro. A investigação e a 
inovação podem contribuir para assegurar 
um acesso fiável e sustentável a matérias-
primas e garantir uma redução significativa 

Para cumprir os objetivos da União e 
internacionais em matéria de emissões e 
concentrações de gases com efeito de 
estufa e enfrentar os impactos das 
alterações climáticas, é necessário o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias com uma boa relação 
custo-eficácia e de medidas de atenuação e 
de adaptação. Os quadros políticos 
mundiais e da União devem assegurar que 
os ecossistemas e a biodiversidade sejam 
protegidos, valorizados e devidamente 
reabilitados a fim de preservar a sua 
capacidade de fornecer recursos e prestar 
serviços no futuro. Os métodos empregues 
na adaptação e conservação do 
património cultural podem ser utilizados 
na atenuação das alterações climáticas 
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da utilização dos recursos e dos 
desperdícios.

através de uma utilização mais cuidadosa 
da energia, do emprego de matérias-
primas sustentáveis e de tecnologias 
ecológicas e da adoção de abordagens de 
programação passiva. Estes métodos 
proporcionam novas oportunidades para 
as medidas de atenuação e adaptação em 
todos os setores, da construção ao 
transporte. A investigação e a inovação 
podem contribuir para assegurar um acesso 
fiável e sustentável a matérias-primas e 
garantir uma redução significativa da 
utilização dos recursos e dos desperdícios.

Or. it

Alteração 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para cumprir os objetivos da União e 
internacionais em matéria de emissões e 
concentrações de gases com efeito de 
estufa e enfrentar os impactos das 
alterações climáticas, é necessário o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias com uma boa relação 
custo-eficácia e de medidas de atenuação e 
de adaptação. Os quadros políticos 
mundiais e da União devem assegurar que 
os ecossistemas e a biodiversidade sejam 
protegidos, valorizados e devidamente 
reabilitados a fim de preservar a sua 
capacidade de fornecer recursos e prestar 
serviços no futuro. A investigação e a 
inovação podem contribuir para assegurar 
um acesso fiável e sustentável a matérias-
-primas e garantir uma redução 
significativa da utilização dos recursos e 
dos desperdícios.

Para cumprir os objetivos da União e 
internacionais em matéria de emissões e 
concentrações de gases com efeito de 
estufa e enfrentar os impactos das 
alterações climáticas, é necessário que 
haja uma transição para uma sociedade 
hipocarbónica e o desenvolvimento e a 
implantação de tecnologias com uma boa 
relação custo-eficácia e de medidas de 
atenuação e de adaptação, bem como uma 
melhor compreensão das respostas 
societais a estes desafios, incluindo a 
identificação dos impasses a nível 
económico e social. Os quadros políticos 
mundiais e da União devem assegurar que 
os ecossistemas e a biodiversidade sejam 
protegidos, valorizados, devidamente 
reabilitados e finalmente restaurados, a 
fim de preservar a sua capacidade de 
fornecer recursos e prestar serviços no 
futuro. A investigação e a inovação podem 
contribuir para assegurar um acesso fiável 
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e sustentável a matérias-primas e a sua 
exploração, quer em terra, quer nos 
fundos marinhos, e garantir uma redução 
significativa da utilização dos recursos e 
dos desperdícios.

Or. en

Alteração 1624
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para cumprir os objetivos da União e 
internacionais em matéria de emissões e 
concentrações de gases com efeito de 
estufa e enfrentar os impactos das 
alterações climáticas, é necessário o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias com uma boa relação custo-
-eficácia e de medidas de atenuação e de 
adaptação. Os quadros políticos mundiais e 
da União devem assegurar que os 
ecossistemas e a biodiversidade sejam 
protegidos, valorizados e devidamente 
reabilitados a fim de preservar a sua 
capacidade de fornecer recursos e prestar 
serviços no futuro. A investigação e a 
inovação podem contribuir para assegurar 
um acesso fiável e sustentável a matérias-
-primas e garantir uma redução 
significativa da utilização dos recursos e 
dos desperdícios.

Para cumprir os objetivos da União e 
internacionais em matéria de emissões de 
gases com efeito de estufa e enfrentar os 
impactos das alterações climáticas, é 
necessário o desenvolvimento e a 
implantação de soluções tecnológicas e 
não tecnológicas que sejam sustentáveis e 
eficazes e de medidas de atenuação e de 
adaptação. Os quadros políticos mundiais e 
da União devem assegurar que os 
ecossistemas e a biodiversidade sejam 
protegidos, valorizados e devidamente 
reabilitados a fim de preservar a sua 
capacidade de fornecer recursos e prestar 
serviços no futuro. A investigação e a 
inovação podem contribuir para assegurar 
um acesso fiável e sustentável a matérias-
primas e garantir uma redução significativa 
da utilização dos recursos e dos 
desperdícios.

Or. en

Alteração 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 2050, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação 
europeu, a Iniciativa Matérias-Primas32, a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da União33, Uma Política Marítima 
Integrada para a União, a Diretiva-Quadro 
Estratégia Marinha, o Plano de Ação para a 
Ecoinovação e a Agenda Digital para a 
Europa. Estas ações reforçarão a 
capacidade da sociedade para se tornar 
mais resiliente às alterações ambientais e 
climáticas e garantirá a disponibilidade de 
matérias-primas.

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 2050, a Política Industrial Integrada 
na Era da Globalização, a adaptação às 
alterações climáticas: para um quadro de 
ação europeu, a Iniciativa Matérias-Primas, 
a Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável da União, Uma Política 
Marítima Integrada para a União, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, o 
Plano de Ação para a Ecoinovação, a 
Parceria Europeia da Inovação sobre 
Matérias-Primas e o 7.º Programa de 
Ação Ambiental. Estas ações reforçarão a 
capacidade da sociedade para se tornar 
mais resiliente às alterações ambientais e 
climáticas e garantirá a disponibilidade de 
matérias-primas.

Or. en

Alteração 1626
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
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correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 205030, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação 
europeu31, a Iniciativa Matérias-Primas32, a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da União33, Uma Política Marítima 
Integrada para a União34, a Diretiva-
-Quadro Estratégia Marinha35, o Plano de 
Ação para a Ecoinovação e a Agenda 
Digital para a Europa36. Estas ações 
reforçarão a capacidade da sociedade para 
se tornar mais resiliente às alterações 
ambientais e climáticas e garantirá a 
disponibilidade de matérias-primas.

correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 205030, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação 
europeu31, a Iniciativa Matérias-Primas32, a 
Parceria Europeia de Inovação no 
domínio da Água, a Estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável da União33, 
Uma Política Marítima Integrada para a 
União34, a Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha35, o Plano de Ação para a 
Ecoinovação e a Agenda Digital para a 
Europa36. Estas ações reforçarão a 
capacidade da sociedade para se tornar 
mais resiliente às alterações ambientais e 
climáticas e garantirá a disponibilidade de 
matérias-primas.

Or. en

Alteração 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2
COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 205030, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação 
europeu31, a Iniciativa Matérias-Primas32, a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da União33, Uma Política Marítima 
Integrada para a União34, a Diretiva-
-Quadro Estratégia Marinha35, o Plano de 
Ação para a Ecoinovação e a Agenda 

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 205030, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação
europeu31, a Iniciativa Matérias-Primas32, a 
Parceria Europeia de Inovação no 
domínio da Água, a Estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável da União33, 
Uma Política Marítima Integrada para a 
União34, a Diretiva-Quadro Estratégia 
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Digital para a Europa36. Estas ações 
reforçarão a capacidade da sociedade para 
se tornar mais resiliente às alterações 
ambientais e climáticas e garantirá a 
disponibilidade de matérias-primas.

Marinha35, o Plano de Ação para a 
Ecoinovação e a Agenda Digital para a 
Europa36. Estas ações reforçarão a 
capacidade da sociedade para se tornar 
mais resiliente às alterações ambientais e 
climáticas e garantirá a disponibilidade de 
matérias-primas.

Or. en

Alteração 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 205030, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação 
europeu31, a Iniciativa Matérias-Primas32, a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da União33, Uma Política Marítima 
Integrada para a União34, a Diretiva-
-Quadro Estratégia Marinha35, o Plano de 
Ação para a Ecoinovação e a Agenda 
Digital para a Europa36. Estas ações 
reforçarão a capacidade da sociedade para 
se tornar mais resiliente às alterações 
ambientais e climáticas e garantirá a 
disponibilidade de matérias-primas.

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 205030, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação 
europeu31, a Iniciativa Matérias-Primas32, a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da União33, Uma Política Marítima 
Integrada para a União34, a Diretiva-
-Quadro Estratégia Marinha35, o Plano de 
Ação para a Ecoinovação, a Agenda 
Digital para a Europa36 e a Diretiva-
-Quadro da Água e diretivas conexas37. 
Estas ações reforçarão a capacidade da 
sociedade para se tornar mais resiliente às 
alterações ambientais e climáticas e 
garantirá a disponibilidade de matérias-
-primas.
__________________
37 Diretiva 2000/20/CE.

Or. en
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Alteração 1629
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, o Roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica 
competitiva em 205030, a adaptação às 
alterações climáticas: para um quadro de 
ação europeu31; a Iniciativa Matérias-
Primas32, a Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável da União33, Uma Política
Marítima Integrada para a União34, a 
Diretiva-Quadro Estratégia Marinha35, o 
Plano de Ação para a Ecoinovação e a 
Agenda Digital para a Europa36. Estas 
ações reforçarão a capacidade da sociedade 
para se tornar mais resiliente às alterações 
ambientais e climáticas e garantirá a 
disponibilidade de matérias-primas. Estas 
ações reforçarão a capacidade da sociedade 
para se tornar mais resiliente às alterações 
ambientais e climáticas e garantirá a 
disponibilidade de matérias-primas.

A tónica das ações da União será, por 
conseguinte, colocada no apoio a políticas 
e objetivos essenciais da União que 
incluem: a Estratégia Europa 2020, a União 
da Inovação, Uma Europa Eficiente em 
Termos de Recursos e o roteiro 
correspondente, a adaptação às alterações 
climáticas: para um quadro de ação 
europeu31; a Iniciativa Matérias-Primas32, a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da União33, Uma Política Marítima 
Integrada para a União34, a Diretiva-
Quadro Estratégia Marinha35, o Plano de 
Ação para a Ecoinovação e a Agenda 
Digital para a Europa36. Estas ações 
reforçarão a capacidade da sociedade para 
se tornar mais resiliente às alterações 
ambientais e climáticas e garantirá a 
disponibilidade de matérias-primas. Estas 
ações reforçarão a capacidade da sociedade 
para se tornar mais resiliente às alterações 
ambientais e climáticas e garantirá a 
disponibilidade de matérias-primas.

Or. it

Alteração 1630
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Dada a natureza transnacional e global do 
clima e do ambiente, a sua escala e 
complexidade e a dimensão internacional 
da cadeia de abastecimento de matérias-
primas, as atividades têm de ser realizadas 
a nível da União e para além dela. O 
caráter pluridisciplinar da investigação 
exige a congregação de conhecimentos 
complementares e recursos a fim de 
enfrentar eficazmente este desafio. A 
redução da utilização de recursos e dos 
impactos ambientais, simultaneamente com 
um aumento da competitividade da União, 
exigirá uma transição decisiva a nível 
societal e tecnológico para uma economia 
baseada numa relação sustentável entre 
natureza e bem-estar humano. A 
coordenação de atividades de investigação 
e inovação permitirá melhorar a 
compreensão e previsão da União quanto 
às alterações climáticas e ambientais numa 
perspetiva sistémica e intersetorial, reduzir 
as incertezas, identificar e avaliar 
vulnerabilidades, riscos, custos e 
oportunidades, bem como alargar o âmbito 
e melhorar a eficácia das respostas e 
soluções societais e políticas. As ações 
procurarão igualmente habilitar os 
intervenientes a todos os níveis da 
sociedade a participar ativamente neste 
processo.

Dada a natureza transnacional e global do 
clima e do ambiente, a sua escala e 
complexidade e a dimensão internacional 
da cadeia de abastecimento de matérias-
primas, as atividades têm de ser realizadas 
a nível da União e para além dela. O 
caráter pluridisciplinar da investigação 
exige a congregação de conhecimentos 
complementares e recursos a fim de 
enfrentar eficazmente este desafio. A 
redução da utilização de recursos e dos 
impactos ambientais, simultaneamente com
um aumento da competitividade da União, 
exigirá uma transição decisiva a nível 
societal e tecnológico para uma economia 
baseada numa relação sustentável entre 
natureza e bem-estar humano. Os desafios 
relativos à água incluem a utilização da 
água em meios rurais, urbanos e 
industriais e a proteção dos ecossistemas 
aquáticos. A coordenação de atividades de 
investigação e inovação permitirá melhorar 
a compreensão e previsão da União quanto 
às alterações climáticas e ambientais numa 
perspetiva sistémica e intersetorial, reduzir 
as incertezas, identificar e avaliar 
vulnerabilidades, riscos, custos e 
oportunidades, bem como alargar o âmbito 
e melhorar a eficácia das respostas e 
soluções societais e políticas. As ações 
procurarão igualmente habilitar os 
intervenientes a todos os níveis da 
sociedade a participar ativamente neste 
processo.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa explicar o âmbito dos desafios no domínio da água.

Alteração 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). A inovação 
nestes domínios proporcionará 
oportunidades para o crescimento e o 
emprego, bem como opções inovadoras 
que envolvem a ciência, a tecnologia, a 
economia, a política e a governação. Por 
esta razão, está a ser preparada uma 
Parceria Europeia da Inovação sobre 
Matérias-Primas.

A abordagem da questão da utilização 
sustentável e da disponibilidade de 
matérias-primas exige esforços de 
investigação e inovação coordenados em 
muitas disciplinas e setores, de modo a 
contribuir para soluções seguras, 
economicamente viáveis, ecológicas e 
socialmente aceitáveis ao longo de toda a 
cadeia de valor (prospeção, extração, 
tratamento, eficiência de recursos,
reutilização, reciclagem e substituição). A 
inovação nestes domínios proporcionará 
oportunidades para o crescimento e o 
emprego, bem como opções inovadoras 
que envolvem a ciência, a tecnologia, a 
economia, a política e a governação. Por 
esta razão, está a ser preparada uma 
Parceria Europeia da Inovação sobre 
Matérias-Primas e, para as matérias-
-primas designadas terras raras, está a ser 
instituída uma Rede de Competências 
Europeias sobre Terras Raras. A 
cooperação internacional no domínio das 
matérias-primas, como a Conferência 
Trilateral UE-Japão-EUA de I&D sobre 
Matérias-Primas Essenciais, é também de 
grande importância e deve ser 
prosseguida.

Or. en

Alteração 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). A inovação 
nestes domínios proporcionará 
oportunidades para o crescimento e o 
emprego, bem como opções inovadoras 
que envolvem a ciência, a tecnologia, a 
economia, a política e a governação. Por 
esta razão, está a ser preparada uma 
Parceria Europeia da Inovação sobre 
Matérias-Primas.

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). Deve ser 
incluído um apelo a uma melhor 
utilização da água nas zonas rurais, 
urbanas e industriais, a par de um apelo 
no domínio da Proteção dos Ecossistemas 
da Água. A inovação nestes domínios 
proporcionará oportunidades para o 
crescimento e o emprego, bem como 
opções inovadoras que envolvem a ciência, 
a tecnologia, a economia, a política e a 
governação. Por esta razão, está a ser 
preparada uma Parceria Europeia da 
Inovação sobre Matérias-Primas.

Or. en

Alteração 1633
Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). A inovação 

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor (prospeção, 
extração, tratamento, reutilização, 
reciclagem e substituição). A inovação 
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nestes domínios proporcionará 
oportunidades para o crescimento e o 
emprego, bem como opções inovadoras 
que envolvem a ciência, a tecnologia, a
economia, a política e a governação. Por 
esta razão, está a ser preparada uma
Parceria Europeia da Inovação sobre 
Matérias-Primas.

nestes domínios proporcionará 
oportunidades para o crescimento e o 
emprego, bem como opções inovadoras 
que envolvem a ciência, a tecnologia, a 
economia, a política e a governação. Por 
esta razão, estão a ser preparadas
Parcerias Europeias da Inovação sobre a 
Eficiência da Utilização da Água e sobre 
Matérias-Primas.

Or. en

Justificação

A água não é parte integrante do desafio específico que se coloca no domínio das matérias-
-primas (o qual abrange apenas as matérias-primas não agrícolas e não energéticas, e não 
os recursos em geral), motivo por que se afigura de grande importância mantê-la à parte na 
descrição de todos os diferentes desafios.

Alteração 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A Ecoinovação proporcionará novas e 
valiosas oportunidades de crescimento e 
emprego. As soluções desenvolvidas com 
ação a nível da União permitirão combater 
as principais ameaças à competitividade 
industrial e proporcionar uma rápida 
aceitação e replicação em todo o mercado 
único e para além dele. Tal permitirá a 
transição para uma economia ecológica que 
tenha em conta a utilização sustentável dos 
recursos. Entre os parceiros nesta 
abordagem contam-se: decisores políticos 
internacionais, europeus e nacionais, 
programas de investigação e inovação 
internacionais e dos Estados-Membros, 
empresas e indústrias europeias, a Agência 
Europeia do Ambiente e agências nacionais 
do ambiente e outras partes interessadas 

A Ecoinovação proporcionará novas e 
valiosas oportunidades de crescimento e 
emprego. As soluções desenvolvidas com 
ação a nível da União permitirão combater 
as principais ameaças à competitividade 
industrial e proporcionar uma rápida 
aceitação e replicação em todo o mercado 
único e para além dele. Tal permitirá a 
transição para uma economia ecológica que 
tenha em conta a utilização sustentável dos 
recursos. Entre os parceiros nesta 
abordagem contam-se: decisores políticos 
internacionais, europeus e nacionais, 
programas de investigação e inovação 
internacionais e dos Estados-Membros, 
empresas e indústrias europeias, 
designadamente as PME e as 
Universidades e institutos de investigação 
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relevantes. Para além da cooperação 
regional e bilateral, as ações a nível da 
União apoiarão igualmente esforços e 
iniciativas internacionais relevantes, 
incluindo o Painel Intergovernamental 
sobre Alterações Climáticas (IPCC), a 
Plataforma Intergovernamental sobre a 
Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES) e o Grupo de 
Observação da Terra (GEO).

da Europa, organizações não-
governamentais e grupos de reflexão, a 
Agência Europeia do Ambiente e agências 
nacionais do ambiente e outras partes 
interessadas relevantes. Para além da 
cooperação regional e bilateral, as ações a 
nível da União apoiarão igualmente
esforços e iniciativas internacionais 
relevantes, incluindo o Painel 
Intergovernamental sobre Alterações 
Climáticas (IPCC), a Plataforma 
Intergovernamental sobre a Biodiversidade 
e os Serviços Ecossistémicos (IPBES), o 
Painel Internacional para a Gestão 
Sustentável dos Recursos e o Grupo de 
Observação da Terra (GEO).

Or. en

Alteração 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea a) – parágrafo 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anexo 1 – Parte 3 – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases com efeito de estufa, realçando
soluções ecológicas tanto tecnológicas 
como não tecnológicas mediante a 
produção de dados factuais que permitam 
adotar ações informadas, efetivas e de 
forma atempada, bem como a ligação em 
rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a 
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impactos e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção inovadoras, 

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem, quer as emissões de CO2 e de 
outros gases com efeito de estufa, quer os 
níveis crescentes das águas dos mares e 
das massas de água interiores;  cumpre 
realçar soluções ecológicas, tanto 
tecnológicas, como não tecnológicas,
mediante a produção de dados factuais que 
permitam adotar ações informadas, efetivas 
e de forma atempada, bem como a ligação 
em rede das necessárias competências.  As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a 
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impactos e 
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eficazes em termos de custos e que apoiem 
políticas de atenuação.

vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção inovadoras, 
eficazes em termos de custos e que apoiem 
políticas de atenuação. Para além do COM 
(2011)0811, Parte III, ponto 5.1.1.  e 
5.1.2.,  esta questão também precisa de ser 
tratada neste contexto.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que as sociedades europeias estejam preparadas para as 
consequências das necessidades impostas pelas alterações climáticas por via do apoio à 
investigação sobre a atenuação das alterações climáticas e a adoção de medidas de 
adaptação.

Alteração 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases com efeito de estufa, realçando 
soluções ecológicas tanto tecnológicas 
como não tecnológicas mediante a 
produção de dados factuais que permitam 
adotar ações informadas, efetivas e de 
forma atempada, bem como a ligação em 
rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a 
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impactos e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção inovadoras, 
eficazes em termos de custos e que apoiem 
políticas de atenuação.

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases com efeito de estufa, realçando 
soluções ecológicas tanto tecnológicas 
como não tecnológicas mediante a 
produção de dados factuais que permitam 
adotar ações informadas, efetivas e de 
forma atempada, bem como a ligação em 
rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a 
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impactos e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
gestão, de adaptação e de prevenção 
inovadoras em domínios socioeconómicos 
fulcrais (como, por exemplo, a 
agricultura, a energia, os transportes, o 
turismo, o património edificado e o 
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património cultural), que sejam eficazes 
em termos de custos e que apoiem políticas 
de atenuação.

Or. en

Alteração 1637
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases com efeito de estufa, realçando 
soluções ecológicas tanto tecnológicas 
como não tecnológicas mediante a 
produção de dados factuais que permitam 
adotar ações informadas, efetivas e de 
forma atempada, bem como a ligação em 
rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a 
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impactos e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
adaptação e de prevenção inovadoras, 
eficazes em termos de custos e que apoiem 
políticas de atenuação.

O objetivo é desenvolver e avaliar medidas 
de adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de CO2 e de outros 
gases com efeito de estufa, realçando 
soluções ecológicas tanto tecnológicas 
como não tecnológicas mediante a 
produção de dados factuais que permitam 
adotar ações informadas, efetivas e de 
forma atempada, bem como a ligação em 
rede das necessárias competências. As 
atividades incidirão em: melhorar a 
compreensão das alterações climáticas e a 
disponibilidade de projeções climáticas 
fiáveis, avaliar os impactos e 
vulnerabilidades e desenvolver medidas de 
mitigação, adaptação e de prevenção 
inovadoras, eficazes em termos de custos e 
que apoiem políticas de atenuação. e que 
apoiem políticas de atenuação.

Or. en

Alteração 1638
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea b) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

b) Gestão sustentável dos recursos naturais 
e ecossistemas

b) Gestão sustentável e segura dos 
recursos naturais e ecossistemas

Or. en

Alteração 1639
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Gestão sustentável dos recursos naturais 
e ecossistemas

b) Gestão sustentável dos recursos naturais 
e do património cultural dos ecossistemas

Or. en

Alteração 1640
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é disponibilizar conhecimentos 
para a gestão dos recursos naturais que 
permitam atingir um equilíbrio sustentável 
entre os recursos limitados e as 
necessidades da sociedade e da economia. 
As atividades incidirão em: aprofundar a 
nossa compreensão sobre o funcionamento 
dos ecossistemas, suas interações com 
sistemas sociais e o seu papel na 
sustentação da economia e do bem-estar 
humano e proporcionar conhecimentos e 
ferramentas que permitam um processo de 
tomada de decisões eficaz e a participação 
do público.

O objetivo é disponibilizar conhecimentos 
para a gestão dos recursos naturais que 
permitam atingir um equilíbrio sustentável 
entre os recursos limitados e as 
necessidades da sociedade e da economia. 
As atividades incidirão em: aprofundar a 
nossa compreensão sobre o funcionamento 
dos ecossistemas, incluindo o papel 
regulador desempenhado pelos oceanos e 
pelas florestas para evitar o aquecimento 
global, suas interações com sistemas 
sociais e o seu papel na sustentação da 
economia e do bem-estar humano e 
proporcionar conhecimentos e ferramentas 
que permitam um processo de tomada de 
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decisões eficaz e a participação do público.

Or. en

Alteração 1641
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é disponibilizar conhecimentos 
para a gestão dos recursos naturais que 
permitam atingir um equilíbrio sustentável 
entre os recursos limitados e as 
necessidades da sociedade e da economia. 
As atividades incidirão em: aprofundar a 
nossa compreensão sobre o funcionamento 
dos ecossistemas, suas interações com 
sistemas sociais e o seu papel na 
sustentação da economia e do bem-estar 
humano e proporcionar conhecimentos e 
ferramentas que permitam um processo de 
tomada de decisões eficaz e a participação 
do público.

O objetivo é disponibilizar conhecimentos 
para a gestão dos recursos naturais que 
permitam atingir um equilíbrio sustentável 
entre os recursos limitados e as 
necessidades da sociedade. As atividades 
incidirão em: aprofundar a nossa 
compreensão sobre o funcionamento dos 
ecossistemas, suas interações com sistemas 
sociais e o seu papel na sustentação da 
economia e do bem-estar humano e 
proporcionar conhecimentos e ferramentas 
que permitam um processo de tomada de 
decisões eficaz e a participação do público.

Or. en

Alteração 1642
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é disponibilizar conhecimentos 
para a gestão dos recursos naturais que 
permitam atingir um equilíbrio sustentável 
entre os recursos limitados e as 
necessidades da sociedade e da economia. 
As atividades incidirão em: aprofundar a 

O objetivo é disponibilizar conhecimentos 
para a gestão dos recursos naturais e do 
património cultural, que permitam atingir 
um equilíbrio sustentável entre os recursos 
limitados e as necessidades da sociedade e 
da economia. As atividades incidirão em: 
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nossa compreensão sobre o funcionamento 
dos ecossistemas, suas interações com 
sistemas sociais e o seu papel na 
sustentação da economia e do bem-estar 
humano e proporcionar conhecimentos e 
ferramentas que permitam um processo de 
tomada de decisões eficaz e a participação 
do público.

aprofundar a nossa compreensão sobre o 
funcionamento dos ecossistemas, suas 
interações com sistemas sociais e o seu 
papel na sustentação da economia e do 
bem-estar humano e proporcionar 
conhecimentos e ferramentas que permitam 
um processo de tomada de decisões eficaz 
e a participação do público.

Or. en

Alteração 1643
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Gestão sustentável do património 
cultural
O objetivo é assegurar a gestão e a 
utilização sustentáveis dos recursos do 
património cultural e minimizar as 
ameaças que as alterações climáticas 
colocam. As atividades incidirão na 
identificação dos níveis de resiliência e na 
gestão do património cultural através da 
observação, acompanhamento e 
modelização, visando lançar as bases de 
um quadro coerente de avaliação e gestão 
de risco.  Serão desenvolvidos indicadores 
para medir as variações na integridade 
visual, material e estrutural do património 
cultural e arqueológico (edifícios e 
artefactos).

Or. it

Alteração 1644
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Fazer face aos padrões de consumo 
dos recursos e às mudanças de estilo de 
vida
Investigação sobre as mudanças de estilo 
de vida em termos de sustentabilidade e 
fomento da emergência de estilos de vida 
sustentáveis. Apoio à aplicação de 
inovações do lado da procura e soluções 
para reduzir a utilização de recursos e o 
seu uso insustentável.

Or. en

Alteração 1645
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Garantia de ações que salvaguardem 
a transição, gestão e utilização 
sustentáveis dos recursos e serviços 
hídricos. O objetivo consiste em reforçar 
uma base de conhecimentos inovadora 
sobre (transições em) abastecimento e 
purificação da água, realização do ciclo 
da água, recuperação de energia e 
matérias-primas e melhoria do 
compromisso/comportamento dos 
utilizadores finais, a fim de ir ao encontro 
das necessidades futuras.

Or. en

Alteração 1646
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

c) Garantia do abastecimento sustentável 
de matérias-primas não energéticas e não 
agrícolas

c) Garantia do uso, da gestão e do
abastecimento sustentável de matérias-
-primas não energéticas e não agrícolas

Or. en

Alteração 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia e respeitadoras 
do ambiente para fins de prospeção, 
extração, tratamento, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas, 
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica e melhorar a 
sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia, eficazes do 
ponto de vista dos recursos e respeitadoras 
do ambiente para fins de utilização, 
reutilização, reciclagem e recuperação de 
matérias-primas e sua substituição por 
alternativas economicamente atrativas e 
com um menor impacto ambiental. As 
atividades incidirão em: melhorar a base de 
conhecimentos sobre a disponibilidade de 
matérias-primas, promover o fornecimento 
e utilização sustentáveis de matérias-
primas, fomentar a conceção ecológica, o 
aprovisionamento sustentável, o uso e a 
reutilização eficientes de matérias-primas,
encontrar alternativas para matérias-primas 
de importância crítica, desenvolver 
processos e sistemas em circuito fechado, 
apoiar estratégias e tecnologias de 
reciclagem e reutilização, patrocinar 
medidas do lado da demanda que 
capacitem os cidadãos e os consumidores 
para a redução do consumo e do 
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desperdício de matérias-primas e melhorar 
a sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

Or. en

Alteração 1648
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia e respeitadoras 
do ambiente para fins de prospeção, 
extração, tratamento, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas, 
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica e melhorar a 
sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia e respeitadoras 
do ambiente para fins de prospeção, 
extração, tratamento, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas, 
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica, melhorar a 
sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas, estabelecer e estimular a 
constituição de conglomerados regionais 
e nacionais de matérias-primas e fazer 
face aos desafios logísticos de articulação 
entre as indústrias e as fontes de 
matérias-primas.

Or. en

Alteração 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea c) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia e respeitadoras 
do ambiente para fins de prospeção, 
extração, tratamento, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas, 
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica e melhorar a 
sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia e respeitadoras 
do ambiente para fins de prospeção, 
extração, tratamento, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas, 
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, encontrar 
alternativas para matérias-primas perigosas 
e de importância crítica, encorajar um tipo 
de conceção propiciatório da utilização e 
reutilização sustentáveis das 
matérias-primas e melhorar a 
sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

Or. en

Justificação

Conceber para reutilizar é a base sobre a qual os fluxos sustentáveis de matérias-primas 
podem ser implementados.

Alteração 1650
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover todas as formas de O objetivo é promover todas as formas de 
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Ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, a medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e a promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

Ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, a medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e a promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais. Em particular, o Programa de 
Ecoinovação implementado com sucesso 
sob a égide do Programa de 
Competitividade e Inovação no âmbito do 
anterior Quadro Financeiro Plurianual 
da UE deve ser prosseguido no contexto 
do PQ Horizonte 2020 com uma dotação 
orçamental ambiciosa.

Or. en

Alteração 1651
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover todas as formas de 
Ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, a medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e a promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

O objetivo é promover todas as formas de 
Ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, fomento da investigação sobre 
os substitutos seguros das substâncias 
classificadas como perigosas ao abrigo do 
Regulamento da União Europeia sobre 
produtos químicos e a sua utilização 
segura (REACH), a medição e avaliação 
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dos progressos no sentido de uma 
economia ecológica e a promoção da 
eficiência na utilização dos recursos 
através de sistemas digitais.

Or. en

Alteração 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover todas as formas de 
Ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, a medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e a promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

O objetivo é promover todas as formas de 
Ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME,
desenvolvimento de estratégias, 
metodologias e ferramentas de 
ecoinovação em prol da preservação do 
património cultural da Europa, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

Or. en

Alteração 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Anexo 1 – Parte 3 – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea d) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover todas as formas de 
Ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, a medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e a promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

O objetivo é promover todas as formas de 
Ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras, a modelos 
económicos sustentáveis e a mudanças 
societais, a medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e a promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

Or. en

Alteração 1654
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover todas as formas de 
ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, a medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e a promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

O objetivo é promover todas as formas de 
ecoinovação que permitam a transição para 
uma economia ecológica. As atividades 
incidirão em: reforço de tecnologias, 
processos, serviços e produtos 
ecologicamente inovadores e sua maior 
replicação e aceitação pelo mercado a 
preços de mercado concorrenciais, com 
especial atenção para as PME, apoio a 
políticas inovadoras e a mudanças 
societais, a medição e avaliação dos 
progressos no sentido de uma economia 
ecológica e a promoção da eficiência na 
utilização dos recursos através de sistemas 
digitais.

Or. it
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Alteração 1655
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Tratamento dos bens culturais, 
reparação, manutenção, digitalização e 
reutilização para o século XXI
O objetivo é proteger o património 
cultural do século XX, incluindo o 
património digital. As atividades incidirão 
no desenvolvimento e aplicação de novas 
tecnologias, incluindo nanotecnologias, 
em conjunto com tecnologias 
convencionais e com uma avaliação da 
aceitabilidade cultural em relação a novas 
medidas, incluindo a digitalização, para 
melhorar a resiliência de bens culturais 
frágeis e vulneráveis, nomeadamente a 
reutilização de edifícios e obras de arte 
contemporâneas, dando a devida atenção 
às diferenças regionais e às diferentes 
abordagens culturais.

Or. it

Alteração 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Património cultural
O objetivo é a investigação sobre as 
estratégias, as metodologias e os 
instrumentos necessários para permitir a 
existência de um património cultural 
dinâmico e sustentável na Europa em 
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resposta às alterações climáticas. O 
património cultural nas suas diferentes 
formas constitui o contexto de vida para 
comunidades resilientes que dão resposta 
a alterações multivariantes. A 
investigação no domínio do património 
cultural exige uma abordagem 
pluridisciplinar que melhore a 
compreensão do material histórico. As 
atividades incidirão na identificação de 
níveis de resiliência através da 
observação, monitorização e modelização, 
e visam uma melhor compreensão do 
modo como as comunidades apreendem e 
reagem às alterações climáticas e aos 
riscos sísmicos e vulcânicos.

Or. it

Justificação

Os desafios societais, sobretudo as alterações climáticas e a nova tecnologia, devem ser 
considerados à luz do impacto que produzem no património cultural, dando a devida atenção 
quer aos riscos que envolvem quer às oportunidades que permitem.

Alteração 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Património cultural: resposta da UE 
às alterações climáticas
O património da Europa é uma 
importante questão autónoma, uma vez 
que é um recurso único, sendo, como é, 
um relevante elemento evolutivo da 
identidade individual e coletiva, motivo 
por que se afigura imprescindível 
proceder a uma busca de estratégias, 
metodologias e instrumentos que 
permitam a continuidade do dinamismo 
do património cultural europeu. Por 
exemplo, a existência de um meio 
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ambiente em mudança constante e a cada 
vez maior frequência de eventos extremos, 
como, por exemplo, inundações, erupções 
vulcânicas e catástrofes sísmicas de 
origem natural, levantam questões acerca 
do modo como as comunidades entendem 
e respondem a estes desafios.

Or. en

Alteração 1658
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Património cultural
O objetivo é analisar as estratégias, as 
metodologias e os instrumentos 
necessários para permitir a existência de 
um património cultural dinâmico e 
sustentável na Europa em resposta às 
alterações climáticas. A investigação no 
domínio do património cultural exige uma 
abordagem pluridisciplinar, a fim de 
melhorar a compreensão dos materiais 
históricos.

Or. de

Alteração 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Alcançar o bom estado ecológico dos 
mares e oceanos da Europa
Ampliar os conhecimentos sobre os 
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impactos dos contaminantes marinhos, a 
fim de alcançar e manter o bom estado 
ecológico dos mares e dos oceanos da 
Europa, tal como determina a Directiva-
Quadro «Estratégia Marinha» (DQEM).

Or. en

Alteração 1660
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS,
INOVADORAS E SEGURAS

6. A EUROPA NUM MUNDO EM 
MUDANÇA – SOCIEDADES 
INCLUSIVAS E REFLEXIVAS

Or. en

Alteração 1661
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INOVADORAS E SEGURAS

6. A EUROPA NUM MUNDO EM 
MUDANÇA – SOCIEDADES 
INCLUSIVAS, INOVADORAS E 
REFLEXIVAS

Or. en

Alteração 1662
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – parte introdutória



PE492.790v01-00 76/167 AM\907850PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INOVADORAS E SEGURAS

6. COMPREENDER AS SOCIEDADES, 
A CULTURA E AS MUDANÇAS 
SOCIETAIS  EUROPEIAS

Or. en

Alteração 1663
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover
sociedades europeias inclusivas, 
inovadoras e seguras num contexto de 
transformações sem precedentes e de 
interdependências globais crescentes.

Os objetivos específicos consistem numa 
melhor compreensão da Europa e no 
fomento do seu crescimento económico 
por via da cultura e da criatividade como 
valores fundamentais, a fim de construir 
sociedades mais inclusivas e inovadoras.

Or. en

Justificação

A tónica deve ser posta, não apenas na compreensão da sociedade, mas também na 
compreensão da mudança de forma positiva e no fomento do crescimento económico, e é 
neste sentido que a cultura e a criatividade podem desempenhar um papel fundamental. 
Também é claro que as indústrias criativas e culturais podem ser a base do crescimento 
económico europeu no futuro:  defender e proteger a nossa cultura também significa a sua 
valorização adequada, de molde a propiciar a criatividade e a inovação.

Alteração 1664
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover O objetivo específico é promover 
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sociedades europeias inclusivas, 
inovadoras e seguras num contexto de 
transformações sem precedentes e de 
interdependências globais crescentes.

sociedades europeias inclusivas e 
reflexivas num contexto de transformações 
sem precedentes e de interdependências 
globais crescentes.

Or. en

Alteração 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
sociedades europeias inclusivas, 
inovadoras e seguras num contexto de 
transformações sem precedentes e de 
interdependências globais crescentes.

O objetivo específico é promover 
sociedades europeias inclusivas, coesas,
inovadoras e seguras num contexto de 
transformações sem precedentes e de 
interdependências globais crescentes.

Or. en

Alteração 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa vê-se confrontada com 
importantes desafios socioeconómicos que 
afetam significativamente o seu futuro -
como as crescentes interdependências 
económicas e culturais, o envelhecimento, 
a exclusão social e a pobreza, as 
desigualdades e fluxos migratórios, a 
clivagem digital, promover uma cultura de 
inovação e criatividade na sociedade e nas 
empresas, bem como garantir a segurança e 
a liberdade, a confiança nas instituições 
democráticas e entre cidadãos, no interior e 
através das fronteiras. Estes desafios são 

A Europa vê-se confrontada com 
importantes desafios socioeconómicos que 
afetam significativamente o seu futuro -
como as crescentes interdependências 
económicas e culturais, o envelhecimento e 
as alterações demográficas, a exclusão 
social e a pobreza, as desigualdades e 
fluxos migratórios, a clivagem digital, 
promover uma cultura de ciência, inovação 
e criatividade na sociedade e nas empresas, 
bem como garantir a segurança e a 
liberdade, a confiança nas instituições 
democráticas e entre cidadãos, no interior e 
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enormes e apelam para uma abordagem 
comum europeia.

através das fronteiras, a par da promoção 
da inclusão política e cívica, do reforço da 
compreensão da esfera pública europeia e 
do apoio à comunicação e ao 
relacionamento das sociedades europeias 
para além das barreira nacionais, raciais, 
linguísticas, religiosas, tecnológicas e 
sociais. Estes desafios são enormes e 
apelam para uma abordagem comum 
europeia.

Or. en

Alteração 1667
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Europa vê-se confrontada com 
importantes desafios socioeconómicos que 
afetam significativamente o seu futuro -
como as crescentes interdependências 
económicas e culturais, o envelhecimento, 
a exclusão social e a pobreza, as 
desigualdades e fluxos migratórios, a 
clivagem digital, promover uma cultura de 
inovação e criatividade na sociedade e nas 
empresas, bem como garantir a segurança e 
a liberdade, a confiança nas instituições 
democráticas e entre cidadãos, no interior e 
através das fronteiras. Estes desafios são 
enormes e apelam para uma abordagem
comum europeia.

A Europa vê-se confrontada com 
importantes desafios socioeconómicos que 
afetam significativamente o seu futuro -
como as crescentes interdependências 
económicas e culturais, o envelhecimento, 
a exclusão social e a pobreza, as 
desigualdades e fluxos migratórios, a 
clivagem digital, promover uma cultura de 
inovação e criatividade na sociedade e nas 
empresas, bem como garantir a segurança e 
a liberdade, a confiança nas instituições 
democráticas e entre cidadãos, no interior e 
através das fronteiras. Estes desafios são 
enormes e requerem uma mescla cada vez 
mais complexa de abordagens europeias, 
diversas e comuns, com base em 
conhecimentos científicos partilhados, 
que apenas as ciências sociais, as 
humanidades e as indústrias culturais e 
criativas podem proporcionar.

Or. en
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Justificação

Os desafios societais podem ser enfrentados por meio da cultura e das humanidades.

Alteração 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em primeiro lugar, persistem 
desigualdades significativas na União,
tanto entre países como no interior de 
países. Em 2010, o Índice de 
Desenvolvimento Humano, uma medida 
agregada do progresso nos domínios da 
saúde, educação e rendimento, classifica os 
Estados-Membros da União entre 0,743 e 
0,895, refletindo assim diferenças 
consideráveis entre países. Além, disso, 
persistem desigualdades significativas em 
termos de género: por exemplo, as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres na União continuam a situar-se 
em 17,8% a favor dos homens. 
Atualmente, um em cada seis cidadãos da 
União (cerca de 80 milhões de pessoas) 
encontra-se em risco de pobreza. Nas duas 
últimas décadas, verificou-se um aumento 
na pobreza entre adultos jovens e famílias 
com crianças. A taxa de desemprego dos 
jovens é superior a 20%. Cento e cinquenta 
milhões de europeus (cerca de 25%) nunca 
utilizaram a Internet e poderão nunca ter 
literacia digital suficiente. Verificou-se 
também um aumento na apatia política e na 
polarização nas eleições, refletindo a perda 
de confiança dos cidadãos nos atuais 
sistemas políticos. Estes números sugerem 
que alguns grupos sociais e comunidades 
são persistentemente excluídos do 
desenvolvimento social e económico e/ou 
de políticas democráticas.

Em primeiro lugar, persistem 
desigualdades significativas na União, 
tanto entre países como no interior de 
países. Em 2010, o Índice de 
Desenvolvimento Humano, uma medida 
agregada do progresso nos domínios da 
saúde, educação e rendimento, classifica os 
Estados-Membros da União entre 0,743 e 
0,895, refletindo assim diferenças 
consideráveis entre países. Persistem as
desigualdades entre homens e mulheres 
em termos de oportunidades. As
disparidades salariais entre homens e 
mulheres na União continuam a situar-se 
em 17,8% a favor dos homens37. 
Atualmente, um em cada seis cidadãos da 
União (cerca de 80 milhões de pessoas) 
encontra-se em risco de pobreza. Nas duas 
últimas décadas, verificou-se um aumento 
na pobreza entre adultos jovens e famílias 
com crianças. A taxa de desemprego dos 
jovens é superior a 20%. Cento e cinquenta 
milhões de europeus (cerca de 25%) nunca 
utilizaram a Internet e poderão nunca ter 
literacia digital suficiente. Verificou-se 
também um aumento na apatia política e na 
polarização nas eleições, refletindo a perda 
de confiança dos cidadãos nos atuais 
sistemas políticos. Estes números sugerem 
que alguns grupos sociais e comunidades 
são persistentemente excluídos do 
desenvolvimento social e económico e/ou 
de políticas democráticas.
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Or. en

Alteração 1669
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras 
formas de perturbações sociais e 
económicas, afetam cada vez mais os 
cidadãos. Segundo as estimativas, há 
provavelmente por ano até 75 milhões de 
vítimas diretas de criminalidade na 
Europa. O custo direto da criminalidade, 
do terrorismo, de atividades ilegais, da 
violência e de catástrofes na Europa foi 
estimado em, pelo menos, 650 mil milhões 
de euros (cerca de 5% do PIB da UE) em 
2010. Um vivo exemplo das
consequências económicas do terrorismo 
é o atentado contra as Twin Towers em 
Manhattan em 11 de setembro de 2001. 
Perderam-se milhares de vidas e estima-se 
que as perdas de produtividade nos EUA 
ascenderam a 35 mil milhões de dólares, 
47 mil milhões de dólares em produção 
total e um aumento do desemprego em 
quase 1% no trimestre seguinte. Os 
cidadãos, as empresas e as instituições 
estão cada vez mais envolvidos em 
interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros 
por ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e
decorrente de situações inesperadas é 

Suprimido
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suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, 
mas também entre si.

Or. en

Alteração 1670
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras 
formas de perturbações sociais e 
económicas, afetam cada vez mais os 
cidadãos. Segundo as estimativas, há 
provavelmente por ano até 75 milhões de 
vítimas diretas de criminalidade na 
Europa. O custo direto da criminalidade, 
do terrorismo, de atividades ilegais, da 
violência e de catástrofes na Europa foi 
estimado em, pelo menos, 650 mil milhões 
de euros (cerca de 5% do PIB da UE) em 
2010. Um vivo exemplo das 
consequências económicas do terrorismo 
é o atentado contra as Twin Towers em 
Manhattan em 11 de setembro de 2001. 
Perderam-se milhares de vidas e estima-se 
que as perdas de produtividade nos EUA 
ascenderam a 35 mil milhões de dólares, 
47 mil milhões de dólares em produção 
total e um aumento do desemprego em 
quase 1% no trimestre seguinte. Os 
cidadãos, as empresas e as instituições 
estão cada vez mais envolvidos em 
interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros 

Suprimido
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por ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, 
mas também entre si.

Or. en

Alteração 1671
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras formas 
de perturbações sociais e económicas, 
afetam cada vez mais os cidadãos. Segundo 
as estimativas, há provavelmente por ano 
até 75 milhões de vítimas diretas de 
criminalidade na Europa. O custo direto da 
criminalidade, do terrorismo, de atividades 
ilegais, da violência e de catástrofes na 
Europa foi estimado em, pelo menos, 650 
mil milhões de euros (cerca de 5% do PIB 
da UE) em 2010. Um vivo exemplo das 
consequências económicas do terrorismo 
é o atentado contra as Twin Towers em 
Manhattan em 11 de setembro de 2001. 
Perderam-se milhares de vidas e estima-se 
que as perdas de produtividade nos EUA 
ascenderam a 35 mil milhões de dólares, 
47 mil milhões de dólares em produção 
total e um aumento do desemprego em 
quase 1% no trimestre seguinte. Os 
cidadãos, as empresas e as instituições 
estão cada vez mais envolvidos em 
interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras formas 
de perturbações sociais e económicas, 
afetam cada vez mais os cidadãos. Segundo 
as estimativas, há provavelmente por ano 
até 75 milhões de vítimas diretas de 
criminalidade na Europa. O custo direto da 
criminalidade, do terrorismo, de atividades 
ilegais, da violência e de catástrofes na 
Europa foi estimado em, pelo menos, 650 
mil milhões de euros (cerca de 5% do PIB 
da UE) em 2010.
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vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros 
por ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, 
mas também entre si.

Or. en

Alteração 1672
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras formas 
de perturbações sociais e económicas, 
afetam cada vez mais os cidadãos. Segundo 
as estimativas, há provavelmente por ano 
até 75 milhões de vítimas diretas de 
criminalidade na Europa. O custo direto da 
criminalidade, do terrorismo, de atividades 
ilegais, da violência e de catástrofes na 
Europa foi estimado em, pelo menos, 650 
mil milhões de euros (cerca de 5% do PIB 
da UE) em 2010. Um vivo exemplo das 
consequências económicas do terrorismo é 
o atentado contra as Twin Towers em 
Manhattan em 11 de setembro de 2001. 
Perderam-se milhares de vidas e estima-se 
que as perdas de produtividade nos EUA 
ascenderam a 35 mil milhões de dólares, 
47 mil milhões de dólares em produção 
total e um aumento do desemprego em 
quase 1% no trimestre seguinte. Os 
cidadãos, as empresas e as instituições 

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras formas 
de perturbações sociais e económicas, 
afetam cada vez mais os cidadãos. Segundo 
as estimativas, há provavelmente por ano 
até 75 milhões de vítimas diretas de 
criminalidade na Europa. O custo direto da 
criminalidade, do terrorismo, de atividades 
ilegais, da violência e de catástrofes na 
Europa foi estimado em, pelo menos, 650 
mil milhões de euros (cerca de 5% do PIB 
da UE) em 2010. Um vivo exemplo das 
consequências económicas do terrorismo é 
o atentado contra as Twin Towers em 
Manhattan em 11 de setembro de 2001. 
Perderam-se milhares de vidas e estima-se 
que as perdas de produtividade nos EUA 
ascenderam a 35 mil milhões de dólares, 
47 mil milhões de dólares em produção 
total e um aumento do desemprego em 
quase 1% no trimestre seguinte. Os 
cidadãos, as empresas e as instituições 
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estão cada vez mais envolvidos em 
interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros por 
ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, mas 
também entre si.

estão cada vez mais envolvidos em 
interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros por 
ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, mas 
também entre si. Um elemento-chave de 
promoção do crescimento económico e do 
desenvolvimento é uma abordagem 
vocacionada para estimular o fluxo livre 
de informações, contrabalançado por um 
nível adequado de segurança da 
informação e de proteção da privacidade e 
dos dados pessoais.

Or. en

Alteração 1673
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras formas 
de perturbações sociais e económicas, 
afetam cada vez mais os cidadãos. Segundo 
as estimativas, há provavelmente por ano 
até 75 milhões de vítimas diretas de 
criminalidade na Europa39. O custo direto 
da criminalidade, do terrorismo, de 
atividades ilegais, da violência e de 
catástrofes na Europa foi estimado em, 
pelo menos, 650 mil milhões de euros 
(cerca de 5% do PIB da UE) em 2010. Um 

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, incluindo a violência com base 
no género, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras formas 
de perturbações sociais e económicas, 
afetam cada vez mais os cidadãos. Segundo 
as estimativas, há provavelmente por ano 
até 75 milhões de vítimas diretas de 
criminalidade na Europa39. O custo direto 
da criminalidade, do terrorismo, de 
atividades ilegais, da violência e de 
catástrofes na Europa foi estimado em, 
pelo menos, 650 mil milhões de euros 
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vivo exemplo das consequências 
económicas do terrorismo é o atentado 
contra as Twin Towers em Manhattan em 
11 de setembro de 2001. Perderam-se 
milhares de vidas e estima-se que as perdas 
de produtividade nos EUA ascenderam a 
35 mil milhões de dólares, 47 mil milhões 
de dólares em produção total e um aumento 
do desemprego em quase 1% no trimestre 
seguinte. Os cidadãos, as empresas e as 
instituições estão cada vez mais envolvidos 
em interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros por 
ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, mas 
também entre si.

(cerca de 5% do PIB da UE) em 2010. Um 
vivo exemplo das consequências 
económicas do terrorismo é o atentado 
contra as Twin Towers em Manhattan em 
11 de setembro de 2001. Perderam-se 
milhares de vidas e estima-se que as perdas 
de produtividade nos EUA ascenderam a 
35 mil milhões de dólares, 47 mil milhões 
de dólares em produção total e um aumento 
do desemprego em quase 1% no trimestre 
seguinte. Os cidadãos, as empresas e as 
instituições estão cada vez mais envolvidos 
em interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros por 
ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, mas 
também entre si.

Or. es

Justificação

É essencial que o Regulamento inclua uma referência específica à necessidade de combater a 
violência com base no género.

Alteração 1674
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

A complexidade intrínseca destes desafios 
e a evolução das exigências tornam, 
portanto, essencial desenvolver 
investigação inovadora e novas 
tecnologias, processos e métodos 

A complexidade intrínseca destes desafios 
e a evolução das exigências tornam, 
portanto, essencial desenvolver 
investigação inovadora e novas 
tecnologias, processos e métodos 
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inteligentes, mecanismos de inovação 
social, ações coordenadas e políticas 
suscetíveis de antecipar ou influenciar 
evoluções importantes para a Europa. 
Exige uma compreensão das tendências e 
impactos subjacentes a estes desafios e 
uma redescoberta ou reinvenção de formas 
bem sucedidas de solidariedade, 
coordenação e criatividade que façam da 
Europa um modelo distinto de sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras em 
comparação com outras regiões do mundo. 
Exige uma abordagem mais estratégica da 
cooperação com países terceiros. Por 
último, uma vez que as políticas de 
segurança social interagem com 
diferentes políticas sociais, o reforço da 
dimensão societal da investigação sobre 
segurança será um aspeto importante 
deste desafio.

inteligentes, mecanismos de inovação 
social, ações coordenadas e políticas 
suscetíveis de antecipar ou influenciar 
evoluções importantes para a Europa. 
Exige uma compreensão das tendências e 
impactos subjacentes a estes desafios e 
uma redescoberta ou reinvenção de formas 
bem sucedidas de solidariedade, 
coordenação e criatividade que façam da 
Europa um modelo distinto de sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras em 
comparação com outras regiões do mundo. 
Exige uma abordagem mais estratégica da 
cooperação com países terceiros.

Or. en

Alteração 1675
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

A complexidade intrínseca destes desafios 
e a evolução das exigências tornam, 
portanto, essencial desenvolver 
investigação inovadora e novas 
tecnologias, processos e métodos 
inteligentes, mecanismos de inovação 
social, ações coordenadas e políticas 
suscetíveis de antecipar ou influenciar 
evoluções importantes para a Europa. 
Exige uma compreensão das tendências e 
impactos subjacentes a estes desafios e 
uma redescoberta ou reinvenção de formas 
bem sucedidas de solidariedade, 
coordenação e criatividade que façam da 
Europa um modelo distinto de sociedades 

A complexidade intrínseca destes desafios 
e a evolução das exigências tornam, 
portanto, essencial desenvolver 
investigação inovadora e novas 
tecnologias, processos e métodos 
inteligentes, mecanismos de inovação 
social, ações coordenadas e políticas 
suscetíveis de antecipar ou influenciar 
evoluções importantes para a Europa. 
Exige uma compreensão das tendências e 
impactos subjacentes a estes desafios e 
uma redescoberta ou reinvenção de formas 
bem sucedidas de solidariedade, 
coordenação e criatividade que façam da 
Europa um modelo distinto de sociedades 
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inclusivas, inovadoras e seguras em 
comparação com outras regiões do mundo. 
Exige uma abordagem mais estratégica da 
cooperação com países terceiros. Por 
último, uma vez que as políticas de 
segurança social interagem com diferentes 
políticas sociais, o reforço da dimensão 
societal da investigação sobre segurança 
será um aspeto importante deste desafio.

inclusivas, inovadoras e seguras em 
comparação com outras regiões do mundo. 
Exige uma abordagem mais estratégica da 
cooperação com países terceiros. É 
também essencial valorizar o vasto 
património cultural europeu como 
elemento fundamental de partilha entre os 
cidadãos da UE e instrumento de coesão 
no seio da sociedade europeia. Por último, 
uma vez que as políticas de segurança 
social interagem com diferentes políticas 
sociais, o reforço da dimensão societal da 
investigação sobre segurança será um 
aspeto importante deste desafio.

Or. it

Alteração 1676
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 7-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se bem que a tecnologia possa ter um 
papel a desempenhar no reforço da 
segurança europeia, é importante que 
uma Europa já relativamente segura dê 
passos para resolver as causas profundas 
da insegurança (interna e externamente) 
e contrabalance a ênfase esmagadora 
dada ao aumento da segurança na última 
década com medidas tendentes a restaurar 
as liberdades cívicas, a preservar os 
direitos fundamentais e a fazer realçar a 
responsabilidade. Todas estas iniciativas 
serão abordadas como parte integrante de 
uma agenda de investigação mais ampla 
sobre "segurança humana".

Or. en
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Alteração 1677
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 7-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

O programa debruçar-se-á, 
designadamente, sobre a relação entre a 
investigação nos domínios das ciências 
naturais e tecnológicas e a investigação 
nas demais ciências, em especial, nas 
ciências políticas, sociais e humanas, que 
incidem na natureza dos conflitos e da 
cooperação, na transformação de 
conflitos e na cooperação na área da 
segurança, no papel do Estado, nas 
organizações internacionais, nos 
parceiros não estatais e nos atores da 
sociedade civil, bem assim como na 
prevenção de conflitos, na construção da 
paz e na reforma dos setores ligados à 
segurança pública.

Or. en

Alteração 1678
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com vista a construir sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras, a Europa 
necessita de uma resposta que implica o 
desenvolvimento de novos conhecimentos, 
tecnologias e capacidades, bem como a 
identificação de opções políticas. Tais 
esforços ajudarão a Europa a enfrentar os 
desafios não apenas a nível interno como 
também na sua qualidade de protagonista 
global na cena internacional. Por sua vez, 

Com vista a construir sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras, a Europa 
necessita de uma resposta que implica o 
desenvolvimento de novos conhecimentos, 
tecnologias e capacidades, bem como a 
identificação de opções políticas; será 
aconselhável elaborar um catálogo 
preciso de temas pertinentes, de interesse 
geral e influência que possam 
proporcionar soluções para os problemas 
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isso contribuirá também para que os 
Estados-Membros beneficiem das 
experiências adquiridas noutras partes do 
mundo e possam definir melhor as suas 
próprias ações específicas correspondentes 
aos seus respetivos contextos.

sociais, jurídicos e políticos da União, 
definindo as disciplinas a partir das quais 
se deva abordar cada investigação.  Tais 
esforços ajudarão a Europa a enfrentar os 
desafios não apenas a nível interno como 
também na sua qualidade de protagonista 
global na cena internacional. Por sua vez, 
isso contribuirá também para que os 
Estados-Membros beneficiem das 
experiências adquiridas noutras partes do 
mundo e possam definir melhor as suas 
próprias ações específicas correspondentes 
aos seus respetivos contextos.

Or. es

Justificação

Deve evitar-se uma abordagem de "manta de retalhos" estabelecendo orientações claras sob 
a forma de catálogo temático; este servirá para definir a disciplina a partir da qual cada 
problema necessita de ser abordado.

Alteração 1679
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com vista a construir sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras, a Europa 
necessita de uma resposta que implica o 
desenvolvimento de novos conhecimentos, 
tecnologias e capacidades, bem como a 
identificação de opções políticas. Tais 
esforços ajudarão a Europa a enfrentar os 
desafios não apenas a nível interno como 
também na sua qualidade de protagonista 
global na cena internacional. Por sua vez, 
isso contribuirá também para que os 
Estados-Membros beneficiem das 
experiências adquiridas noutras partes do 
mundo e possam definir melhor as suas 
próprias ações específicas correspondentes 
aos seus respetivos contextos.

Com vista a construir sociedades 
inclusivas, inovadoras e reflexivas, a 
Europa necessita de uma resposta que 
implica o desenvolvimento de novos 
conhecimentos, tecnologias e capacidades, 
bem como a identificação de opções 
políticas. Tais esforços ajudarão a Europa a 
enfrentar os desafios não apenas a nível 
interno como também na sua qualidade de 
protagonista global na cena internacional. 
Por sua vez, isso contribuirá também para 
que os Estados-Membros beneficiem das 
experiências adquiridas noutras partes do 
mundo e possam definir melhor as suas 
próprias ações específicas correspondentes 
aos seus respetivos contextos.
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Or. en

Alteração 1680
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de melhorar a circulação de 
conhecimentos, quer entre a comunidade 
científica, quer junto da opinião pública 
em geral, será aprofundada a 
acessibilidade e a utilização dos 
resultados da investigação realizada com 
dinheiros públicos, por exemplo, através 
de documentários de divulgação 
científica.

Or. en

Justificação

A UE apoia a investigação e a investigação deve ser visível — e ser visível não apenas para 
os outros investigadores, mas visível também para a sociedade. Há uma necessidade colossal 
de conferir visibilidade à investigação europeia junto da sociedade e da opinião pública em 
geral de uma forma que seja viva, interessante e compreensível. Este objetivo poderia ser 
conseguido através de documentários de divulgação científica.  Os filmes de tema científico 
podem ser uma ponte entre a ciência e a sociedade e essa ponte criará uma base para uma 
ciência alicerçada no diálogo.

Alteração 1681
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, uma missão central no 
âmbito deste desafio, é promover novas 
formas de cooperação entre os países da 
União e a nível mundial, bem como em 

Por conseguinte, uma missão central no 
âmbito deste desafio, é promover novas 
formas de cooperação entre os países da 
União e a nível mundial, bem como em 
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comunidades de investigação e inovação e 
investigação relevantes. Um objetivo 
sistemático será apelar à participação dos 
cidadãos e da indústria, apoiar processos de 
inovação social e tecnológica, incentivando 
uma administração pública inteligente e 
participativa, bem como promovendo 
políticas baseada em dados concretos, a 
fim de reforçar a relevância de todas estas 
atividades para os decisores políticos, os 
agentes sociais e económicos e os 
cidadãos. A este respeito, a investigação e 
a inovação serão uma condição prévia para 
a competitividade das empresas e serviços 
europeus, em especial no domínio da 
segurança, do desenvolvimento digital e da 
proteção da vida privada.

comunidades de investigação e inovação e 
investigação relevantes. Um objetivo 
sistemático será apelar à participação dos 
cidadãos e da indústria, apoiar processos de 
inovação social e tecnológica, incentivando 
uma administração pública inteligente e 
participativa, bem como promovendo 
políticas baseada em dados concretos, a 
fim de reforçar a relevância de todas estas 
atividades para os decisores políticos, os 
agentes sociais e económicos e os 
cidadãos. A este respeito, a investigação e 
a inovação serão uma condição prévia para 
a competitividade das empresas e dos
serviços europeus e o contributo da 
Europa para a resolução pacífica de 
conflitos, em especial no domínio da 
segurança, do desenvolvimento digital e da 
proteção da vida privada.

Or. en

Alteração 1682
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, uma missão central no 
âmbito deste desafio, é promover novas 
formas de cooperação entre os países da 
União e a nível mundial, bem como em 
comunidades de investigação e inovação e 
investigação relevantes. Um objetivo 
sistemático será apelar à participação dos 
cidadãos e da indústria, apoiar processos de 
inovação social e tecnológica, incentivando 
uma administração pública inteligente e 
participativa, bem como promovendo 
políticas baseada em dados concretos, a 
fim de reforçar a relevância de todas estas 
atividades para os decisores políticos, os 
agentes sociais e económicos e os 
cidadãos. A este respeito, a investigação e 

Por conseguinte, uma missão central no 
âmbito deste desafio, é promover novas 
formas de cooperação entre os países da 
União e a nível mundial, bem como em 
comunidades de investigação e inovação e
investigação relevantes. Um objetivo 
sistemático será apelar à participação dos 
cidadãos e da indústria, apoiar processos de 
inovação social e tecnológica, incentivando 
uma administração pública inteligente e 
participativa, bem como promovendo 
políticas baseada em dados concretos, a 
fim de reforçar a relevância de todas estas 
atividades para os decisores políticos, os 
agentes sociais e económicos e os 
cidadãos. A este respeito, a investigação e 
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a inovação serão uma condição prévia para 
a competitividade das empresas e serviços 
europeus, em especial no domínio da 
segurança, do desenvolvimento digital e da 
proteção da vida privada.

a inovação serão uma condição prévia para 
a competitividade das empresas e serviços 
europeus, em especial no domínio da 
segurança, do desenvolvimento digital e da 
proteção da vida privada. O êxito da 
execução das mudanças imprescindíveis 
depende, na verdade, do compromisso 
público com a Ciência, a inovação e os 
seus benefícios. A fim de lograr esse 
objetivo, é essencial centrar os nossos 
esforços nos aspetos sociais dos desafios 
societais, que envolvem os parceiros, não 
só da indústria, mas também da 
investigação e das Universidades, para 
além da sociedade civil e das suas 
organizações e instituições.

Or. en

Alteração 1683
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União no âmbito deste 
desafio irá, por conseguinte, apoiar o 
desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, a Política Externa 
e de Segurança Comum e a Estratégia de 
Segurança Interna da UE, incluindo as 
políticas de prevenção e resposta a 
catástrofes. Será prosseguida a 
coordenação com as ações diretas do 
Centro Comum de Investigação.

O financiamento da União no âmbito deste 
desafio irá, por conseguinte, apoiar o 
desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo. Será prosseguida a 
coordenação com as ações diretas do 
Centro Comum de Investigação.

Or. en
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Alteração 1684
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União no âmbito deste 
desafio irá, por conseguinte, apoiar o 
desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, a Política Externa 
e de Segurança Comum e a Estratégia de 
Segurança Interna da UE, incluindo as 
políticas de prevenção e resposta a 
catástrofes. Será prosseguida a 
coordenação com as ações diretas do 
Centro Comum de Investigação.

O financiamento da União no âmbito deste 
desafio irá, por conseguinte, apoiar o 
desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, as missões civis no 
âmbito da Política Europeia de Segurança 
e Defesa (PESD), com ênfase para o 
Estado de Direito, a Justiça e a reforma 
do setor da segurança, incluindo as 
políticas de prevenção e resposta a 
catástrofes. Será prosseguida a 
coordenação com as ações diretas do 
Centro Comum de Investigação.

Or. en

Alteração 1685
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O respeito pelos valores fundamentais é a 
pedra de toque de cada efetiva 
investigação e política no domínio da 
segurança. A investigação e a tecnologia 
no domínio da segurança pode contribuir 
para a redução dos riscos, mas a 
tecnologia deve evitar contribuir para o 
aumento de sentimentos de medo, ou ser 
um instrumento de segregação e de 
exclusão, cabendo-lhe fazer uma 
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demonstração de respeito dos Direitos 
Humanos e da lei logo a partir da sua 
conceção.

Or. en

Alteração 1686
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para garantir este propósito, qualquer 
investigação relacionada com a 
segurança implicará a consulta da 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados, da Agência dos Direitos 
Fundamentais da UE, do Grupo Europeu 
de Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias, das organizações da 
sociedade civil e do mundo académico. 
Mais especificamente, todos os projetos 
têm de estar em conformidade com a 
legislação vigente e observar os direitos 
fundamentais, caso os resultados 
pretendidos fossem aplicados agora.

Or. en

Alteração 1687
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
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internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas e sociais é um 
instrumento fundamental para avançar 
em termos de prioridades e objetivos 
específicos estabelecidos no Programa-
Quadro Horizonte 2020 e desempenha, 
sem dúvida, um papel imprescindível no 
contexto das sociedades inclusivas. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros, a 
discriminação com base no sexo, origem 
racial ou étnica, religião ou crenças, 
deficiência, idade ou orientação sexual,
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. es

Justificação

Esta alteração reforça o papel e a importância das ciências sociais e humanas no quadro do 
Horizonte 2020, salientando o objetivo "sociedades inclusivas". Realça também, uma vez 
mais, o facto de a investigação se dever orientar pelo princípio da não discriminação.

Alteração 1688
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

A investigação em ciências sociais e
humanas pode desempenhar um papel 
importante neste contexto. A investigação 
apoiará os decisores políticos na conceção 
de políticas que combatam a pobreza e 
previnam o desenvolvimento de várias 
formas de separação, discriminação e 
desigualdade nas sociedades europeias 
(como as desigualdades entre homens e 
mulheres, as clivagens nos domínios da 
informática e da inovação e as 
discrepâncias em relação a outras regiões 
do globo) e, ao mesmo tempo, promovam 
a criatividade, a inclusão, a inovação e o 
acesso ao (e a preservação do) património 
cultural. Esta vertente contribuirá, 
nomeadamente, para a execução e 
adaptação da Estratégia Europa 2020.
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Alteração 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações 
e desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e a exclusão social nas sociedades 
europeias, tais como a ausência de 
igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres ou a clivagem digital ou em 
inovação, e com outras regiões do mundo. 
Contribuirá nomeadamente para a 
implementação e adaptação da Estratégia 
Europa 2020 e da vasta ação externa da 
União. Serão adotadas medidas específicas 
para libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações, 
exclusões e desigualdades nas sociedades 
europeias, tais como as desigualdades entre 
géneros, a exclusão política e social, a 
discriminação em razão do sexo, da 
origem racial ou étnica, da língua, da 
religião ou da crença, da deficiência ou 
da idade, ou a clivagem digital e no 
domínios da informação, da educação ou 
da inovação, e com outras regiões do 
mundo. Contribuirá nomeadamente para a 
implementação e adaptação da Estratégia 
Europa 2020 e da vasta ação externa da 
União. Serão adotadas medidas específicas 
para libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1691
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
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como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020. Devem ser feitos esforços 
especiais na investigação sobre os efeitos 
da pobreza infantil e da exclusão dos 
jovens do mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
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organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020. As atividades do EIT e as 
suas comunidades de conhecimento e 
inovação devem contribuir para difundir 
a excelência e para ampliar a 
participação.

Or. en

Alteração 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências sociais e humanas desempenha
um papel de primeira grandeza neste 
contexto. A investigação apoiará os 
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na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

decisores políticos na conceção de políticas 
que combatam a pobreza e previnam o 
desenvolvimento de várias formas de 
divisões, discriminações e desigualdades 
nas sociedades europeias, tais como as 
desigualdades entre géneros ou a clivagem 
digital ou em inovação, e com outras 
regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1694
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais e sociais. A investigação 
em ciências humanas, incluindo as 
ciências sociais e políticas, desempenha
um papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza, os conflitos e a guerra e 
previnam o desenvolvimento de várias 
formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
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nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1695
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros, a 
discriminação das pessoas portadoras de 
deficiências ou a clivagem digital ou em 
inovação, e com outras regiões do mundo. 
Contribuirá nomeadamente para a 
implementação e adaptação da Estratégia 
Europa 2020 e da vasta ação externa da 
União. Serão adotadas medidas específicas 
para libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas, alargando assim a 
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Horizonte 2020. participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 1696
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a inclusão social, económica e 
política e uma dinâmica intercultural 
positiva na Europa e com os parceiros 
internacionais, através de ciência de 
vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro
Horizonte 2020.

O objetivo é reforçar a solidariedade, bem 
como a coesão social, a inclusão 
económica e política e uma dinâmica 
intercultural positiva na Europa e com os 
parceiros internacionais, através de ciência 
de vanguarda, da interdisciplinaridade, de 
progressos tecnológicos e de inovações 
organizacionais. A investigação em 
ciências humanas pode desempenhar um 
papel importante neste contexto. A 
investigação apoiará os decisores políticos 
na conceção de políticas que combatam a 
pobreza e previnam o desenvolvimento de 
várias formas de divisões, discriminações e 
desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020 e da 
vasta ação externa da União. Serão 
adotadas medidas específicas para libertar 
a excelência em regiões menos 
desenvolvidas, alargando assim a 
participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Em articulação com o desafio relacionado com as «Sociedades Inclusivas, Inovadoras e 
Reflexivas", gostaríamos de destacar a necessidade de se levar a cabo uma investigação 
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sobre a dinâmica subjacente à inclusão, à exclusão e à solidariedade, como bons exemplos 
da importância das humanidades. Uma perspetiva importante neste contexto é a da inclusão 
de soluções oriundas do domínio das TIC, a fim de reforçar a participação democrática. Com 
esse fim em vista, uma importante área de pesquisa terá de debruçar-se sobre o modo de 
integrar as TIC em todos os níveis dos sistemas de ensino na Europa. A aprendizagem 
potenciada pelo recurso à tecnologia deve, por conseguinte, ser incluída neste desafio.

Alteração 1697
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1. – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de ajudar a eliminar o fosso da 
investigação e da inovação na Europa, 
cumprirá aprofundar a 
complementaridade e as sinergias com os 
Fundos Estruturais, tanto a montante 
(desenvolvimento de capacidades nos 
Estados-Membros para melhor preparar a 
sua participação no PQ Horizonte 2020), 
como a jusante (exploração e difusão dos 
resultados da investigação e da inovação 
decorrentes do PQ Horizonte 2020). 
Sempre que possível, a interoperabilidade 
entre os dois instrumentos será 
fomentada. Será incentivado o
financiamento cumulativo ou combinado.
Neste contexto, as medidas visarão 
explorar plenamente o potencial de todo o 
talento existente na Europa e, assim, 
otimizar o impacto económico e social da 
investigação e da inovação, o qual será 
distinto, mas complementar, em relação 
às políticas e às ações dos fundos da 
política de coesão. Estas medidas 
incluem:
a) Ligação, em contexto concorrencial, de 
instituições, centros de excelência e 
regiões inovadoras emergentes de 
Estados-Membros menos desenvolvidos 
com as suas congéneres internacionais 
líderes noutros locais da Europa. Este 
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aspeto envolverá a articulação entre as 
instituições de investigação de excelência 
e as de regiões menos desenvolvidas, 
parcerias para o intercâmbio de pessoal, 
consultoria e assistência especializadas, 
bem como o desenvolvimento de 
estratégias conjuntas para a criação de 
centros de excelência. Estas estratégias 
poderão ser apoiadas pelos fundos da 
política de coesão nas regiões menos 
desenvolvidas. Será considerada a criação 
de ligações com polos inovadores e o 
reconhecimento da excelência em regiões 
menos desenvolvidas, inclusive através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
satisfaçam as normas internacionais.
b) Criação de 40 «Cátedras EEI» para 
atrair académicos eminentes a instituições 
com um claro potencial de excelência em 
investigação, a fim de contribuir para que 
essas instituições possam explorar 
plenamente esse potencial e, assim, criar 
condições equitativas para a investigação
e a inovação no âmbito do Espaço 
Europeu da Investigação. Esta vertente 
incluirá o apoio institucional à criação de 
um ambiente de investigação competitivo 
e das condições-quadro imprescindíveis 
para atrair, reter e desenvolver 
investigadores de alto nível no seio dessas 
instituições.
c) Atribuição de um "selo de excelência" 
às propostas de projetos CEI, Marie 
Sklodowska-Curie ou elaboradas em 
colaboração, que tenham obtido avaliação 
positiva, mas não tenham sido capazes de 
obter financiamento, devido a limitações 
de caráter orçamental. Os fundos 
nacionais e regionais poderão, assim, ser 
encorajados a contribuir para o 
financiamento dos projetos que cumpram 
os critérios de excelência, mas que não 
possam ser financiados, devido à ausência 
de fundos europeus.
d) Atribuição de um "selo de excelência" 
a projetos concluídos, a fim de facilitar o 
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financiamento do seu ulterior 
acompanhamento (por exemplo, projetos 
à escala piloto, projetos de demonstração 
ou valorização dos resultados da 
investigação) a cargo de fontes nacionais 
ou regionais.
e) Atribuição de "bolsas de regresso" do 
CEI a investigadores atualmente a 
trabalhar fora da Europa e que desejem 
trabalhar na Europa. 
f) Apoio a acordos complementares 
firmados entre organizações beneficiárias 
de projetos de investigação em 
colaboração com outras entidades e 
organizações sediadas, principalmente, 
em países que não os diretamente 
envolvidos no projeto, com o objetivo 
específico de facilitar as oportunidades de 
formação (designadamente, posições para 
doutorados e pós-doutorados).
g) Reforço das redes bem-sucedidas, com 
vista a estabelecer redes institucionais de 
alta qualidade na investigação e inovação. 
Será dada particular atenção à COST 
(Cooperação Europeia em Ciência e 
Tecnologia), a fim de promover atividades 
destinadas a identificar e associar "bolsas 
de excelência" (comunidades científicas 
de qualidade superlativa e investigadores 
em início de carreira) por toda a Europa.
h) Desenvolvimento de mecanismos 
específicos de formação sobre o modo de 
participar no PQ Horizonte 2020, 
aproveitando ao máximo as redes 
existentes, como é o caso dos Pontos de 
Contacto Nacionais.
i) Disponibilização de bolsas de 
doutoramento e pós-doutoramento, bem 
como de bolsas de formação avançada 
para engenheiros, no sentido de viabilizar 
o acesso a todas as infraestruturas 
internacionais de investigação na Europa, 
incluindo as que são geridas por 
organizações científicas internacionais.
j) Apoio ao desenvolvimento e 
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monitorização das estratégias de 
especialização inteligente. Será 
desenvolvido um mecanismo de apoio a 
políticas e facilitada a aprendizagem 
política a nível regional mediante a 
avaliação internacional interpares e a 
partilha de práticas de excelência.
k) Criação de um mercado em linha, no 
qual a propriedade intelectual possa ser 
publicitada, a fim de congregar os 
proprietários e os utilizadores de DPI.

Or. en

Justificação

A presente alteração foi extraída do relatório Carvalho, mas aditando a definição de um
número específico de cátedras EEI — é importante que estas se revistam de uma qualidade 
inquestionável.

Alteração 1698
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1. – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Promoção de um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

a) Mecanismos de promoção de um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, que tenham em conta a 
heterogeneidade cultural europeia;

Or. en

Alteração 1699
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Promoção de um crescimento (a) Promoção de um crescimento
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inteligente, sustentável e inclusivo; inteligente, sustentável e inclusivo, 
analisando as debilidades do atual modelo 
económico;

Or. es

Justificação

Esta área de atividade deve ser objeto de uma maior definição, adicionando o pedido de 
análise do atual modelo económico.

Alteração 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1. – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) redução das disparidades, seja entre 
as regiões da Europa, seja entre as 
regiões da Europa e outras regiões do 
globo;

Or. en

Alteração 1701
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Construção de sociedades resilientes e 
inclusivas na Europa;

(b) Construção de sociedades resilientes e 
inclusivas na Europa, nas quais se 
favoreça a criação de uma consciência 
europeia comum;

Or. es
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Justificação

É importante favorecer esta consciência comum, a fim de construir sociedades resistentes e 
inclusivas.

Alteração 1702
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1. – parágrafo 2 – alínea b) – subalínea i) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Sugerimos igualmente que a 
investigação sobre o turismo, a chamada 
«economia da experiência» e o 
património cultural seja incluída nesta 
atividade.  A título de exemplo, o turismo 
e o nosso património cultural 
desempenham um papel importante na 
construção da identidade europeia, razão 
por que se afigura da maior importância 
descobrir o modo como, por exemplo, o 
turismo afeta a maneira como nos vemos 
a nós próprios;

Or. en

Justificação

Por fim, sugerimos que a investigação sobre o turismo, a chamada «economia da 
experiência» e os estudos de cultura têm um papel a desempenhar no objetivo de uma Europa 
inclusiva. Todas as áreas possuem um papel central na criação de uma identidade europeia, 
motivo por que é importante cartografar o modo como, por exemplo, o turismo afeta a forma 
como os nossos cidadãos se concebem a si próprios e aos outros.

Alteração 1703
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1. – parágrafo 2 – alínea b) – subalínea ii) 
(nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii) Deve ser dada ênfase aos progressos 
tecnológicos impulsionados pelos 
utilizadores, os quais permitirão uma 
melhoria radical da facilidade de 
utilização das soluções das TIC;

Or. en

Alteração 1704
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1. – parágrafo 2 – alínea b) – subalínea iii) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) Isto pressuporá igualmente uma 
melhor compreensão do modo como as 
TIC podem melhorar os processos de 
aprendizagem em todos os níveis do 
sistema de ensino na Europa;

Or. en

Alteração 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 2  alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) construção de memória e identidade 
e fomento dos intercâmbios culturais;

Or. en
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Alteração 1706
Britta Thomsen

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1. – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforço do papel da Europa como 
protagonista global;

c) Reforço do papel da Europa como 
protagonista global. A importância 
geopolítica, ambiental e cultural das 
zonas árticas irá provavelmente continuar 
a crescer nos próximos anos, sublinhando 
a necessidade de se reforçar a vertente 
humanista da investigação sobre o Ártico, 
a fim de melhorar a compreensão da 
rapidez do desenvolvimento e do processo 
de mudança por que essas sociedades, 
culturas e áreas geográficas estão a 
passar;

Or. en

Justificação

Para compreender e reforçar o papel da Europa na cena mundial, é igualmente importante 
fazer com que as ciências sociais e humanas participem na investigação sobre o Ártico. A 
importância geopolítica da região do Ártico tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos. É 
isto que confere uma cada vez maior importância à compreensão das profundas mudanças 
sociais e culturais a que as zonas árcticas têm vindo a ser submetidas nos anos mais recentes. 
A investigação dos especialistas dinamarqueses sobre o Ártico detém uma posição de 
primazia neste domínio, que pode fornecer perspetivas valiosas e soluções para este desafio.

Alteração 1707
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1. – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforço do papel da Europa como 
protagonista global;

c) Reforço do papel da Europa como 
protagonista global, especialmente no que 
se refere à prevenção de conflitos, à 
gestão civil de crises, à mediação, ao 
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diálogo e à construção da paz;

Or. en

Alteração 1708
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.1 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Difusão da excelência e alargamento 
da participação;

Or. en

Justificação

Existem disparidades em matéria de participação, não só entre os Estados-Membros, mas 
também entre as regiões e no interior das regiões. Os níveis de desempenho em ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática podem também variar consideravelmente, mesmo 
dentro de cada região. A problemática relativa à difusão da excelência e ao alargamento da 
participação deve, por conseguinte, ser considerada como um desafio societal.

Alteração 1709
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.2

Texto da Comissão Alteração

6.3.2. Sociedades inovadoras Suprimido
O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. 
Será prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
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enquadramento da inovação.
As atividades incidirão em:
a) Reforçar a base factual e apoiar a 
União da Inovação e o EEI;
b) Explorar novas formas de inovação, 
incluindo a inovação social e a 
criatividade;
c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;
d) Promover uma cooperação coerente e 
eficaz com os países terceiros.

Or. en

Alteração 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. Será 
prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. A 
criação de uma sociedade inovadora 
requer uma sólida formação para os 
jovens, ajustada às exigências do mundo 
moderno. Não podemos também ignorar a 
crescente necessidade de aprendizagem ao 
longo da vida, um domínio que abrange 
toda a sociedade. Esta questão coloca 
novos desafios, especialmente para as 
instituições na órbita do Estado, razão por 
que manter a sistematicidade dos estudos 
educativos constitui um pré-requisito para 
a criação de modernas estratégias de 
desenvolvimento vocacionadas para a 
construção de uma economia competitiva 
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na Europa, assente no conhecimento.
Será prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

Or. en

Alteração 1711
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. Será 
prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação, a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização e o 
estudo e valorização do património 
cultural europeu, salientando, em 
particular, a importância das tradições e 
identidades nacionais e regionais e a 
respetiva interação. Será prestado especial 
apoio ao desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

Or. it

Alteração 1712
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover o desenvolvimento O objetivo é promover o desenvolvimento 
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de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. Será 
prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação de
cidadãos, organizações da sociedade civil,
empresas e utilizadores da investigação e 
inovação e a promoção de políticas 
coordenadas de investigação e inovação no 
contexto da globalização. Será prestado 
especial apoio ao desenvolvimento do EEI 
e ao desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

Or. en

Alteração 1713
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. Será 
prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, incluindo os portadores de 
deficiências, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. Será 
prestado especial apoio ao 
desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação.

Or. en

Alteração 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Ciência e sociedade
O objetivo é promover o diálogo entre 
ciência e sociedade, a fim de que os 
cidadãos entendam o mecanismo e o 
progresso em ciência e que os cientistas a 
compreendam melhor os indispensáveis 
limites às suas atividades. A política 
europeia de investigação só será bem 
sucedida, se a sociedade europeia e os 
Estados-Membros estiverem convencidos 
de que os múltiplos e justificados limites 
éticos são respeitados.
– O cerne das atividades incidirá no 
reforço do diálogo entre os cientistas e o 
resto da sociedade.
– Haverá também lugar a uma reflexão 
crítica sobre as atividades de investigação, 
com o objetivo de estabelecer as balizas 
segundo as quais uma investigação 
eticamente sã presta a devida atenção aos 
direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – ponto -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) compreender, fortalecer e promover a 
inovação social enquanto abordagem 
multidisciplinar à investigação;

Or. en
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Alteração 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Explorar novas formas de inovação, 
incluindo a inovação social e a 
criatividade;

b) Explorar novas formas de inovação, com 
especial destaque para a inovação social e 
a criatividade;

Or. en

Alteração 1717
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Explorar novas formas de inovação, 
incluindo a inovação social e a 
criatividade;

b) Explorar novas formas de inovação, 
incluindo a inovação social e a 
criatividade, a fim de colmatar o fosso 
entre as ciências naturais e as ciências 
sociais;

Or. en

Alteração 1718
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Investigar e comparar processos que 
proporcionem um contexto favorável à 
criatividade e à inovação;
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O objetivo consiste em apoiar, tanto a 
excelência da Europa nos planos da 
criatividade e do empreendedorismo, 
como a sua predisposição para aumentar 
a competitividade, como um dos vetores 
mais salientes do polo industrial europeu, 
capaz de levar a uma nova capacidade de 
atração de investimentos e, em particular, 
de investimentos especificamente 
vocacionados para as PME, para o 
crescimento dos setores criativos de alta 
tecnologia e de inovação dos sistemas da 
indústria tradicional em setores-chave da 
economia europeia, como o «design» e os 
conteúdos, o audiovisual, a radiodifusão e 
a Arte.

Or. en

Alteração 1719
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

c) A Ciência com e para a sociedade;

Or. en

Alteração 1720
Francisco Sosa Wagner

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

(c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação, promovendo a 
consulta a organizações da sociedade 
civil;
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Or. es

Justificação

No quadro do objetivo "sociedades inovadoras", recorda-se a importância da sociedade civil 
e do facto de que as suas organizações devem participar nestas áreas de atividade 

Alteração 1721
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação, a fim de dar 
corpo a uma ciência com e para a 
sociedade;

Or. en

Alteração 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação e aumentar a 
valorização da ciência pela sociedade;

Or. en

Justificação

Compreender a importância da ciência é um fator determinante para a sociedade.

Alteração 1723
Giles Chichester, Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação e aumentar a 
valorização da ciência pela sociedade;

Or. en

Alteração 1724
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação através da 
consulta às organizações da sociedade 
civil;

Or. en

Alteração 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação através da 
inclusão das organizações da sociedade 
civil;

Or. en
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Alteração 1726
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantir o empenhamento da sociedade 
na investigação e inovação;

c) Garantir o empenhamento e a 
participação da sociedade na investigação 
e inovação;

Or. en

Alteração 1727
Antonio Cancian

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Estudar, preservar e valorizar a 
património cultural tangível e intangível e 
as tradições nacionais e regionais, bem 
como as respetivas interações e as 
oportunidades que proporcionam para 
reforçar a coesão social e desenvolver 
uma identidade europeia partilhada;

Or. it

Alteração 1728
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Criatividade inteligente e 
participação coletiva na sociedade, cujo 
objetivo específico consiste em acelerar a 
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absorção de processos e serviços baseados 
em tecnologias inovadoras em prol de 
uma sociedade criativa e inteligente;

Or. en

Alteração 1729
Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2 – parágrafo 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) apoiar as experiências culturais e a 
identidade europeia. O setor das 
experiências culturais é um território de 
exploração muito rentável para as 
tecnologias do futuro e as iniciativas 
propostas;

Or. en

Justificação

Estas ações são necessárias para uma implementação no concreto das ideias anteriores, 
expressas no n.º 1 como visão geral, a que se segue a respetiva aplicação prática em b-A), d-
A) e d-B).

Alteração 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6.3.2-A Sociedades que respeitam o seu 
património cultural e promovem o 
respetivo desenvolvimento económico
Embora o património cultural constitua 
um dos setores mais promissores da 
economia europeia no futuro próximo, 
persistem obstáculos tecnológicos, sociais 
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e culturais que é necessário superar.
Objetivos específicos:
- promover a investigação orientada para 
a conservação e a defesa do património 
cultural
- desenvolver modelos económicos e de 
avaliação das dimensões socioeconómicas 
do património cultural 

Or. es

Justificação

A economia europeia está estreitamente ligada à cultura – o setor cultural e criativo gera um 
volume de negócios de mais de 654 mil milhões de euros, correspondendo a 2,6% do PIB e 
apresentou 12,3% de taxa de crescimento nos últimos anos. O património cultural está ligado 
a outras atividades económicas, como o turismo. As novas tecnologias são necessárias para 
incentivar a competitividade das empresas europeias relacionadas com o património 
cultural. A investigação realizada no âmbito do próximo Programa-Quadro é indispensável 
para a resolução de problemas associados à preservação do património cultural.

Alteração 1731
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.3

Texto da Comissão Alteração

6.3.3. Sociedades seguras Suprimido
O objetivo é apoiar as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa e assegurar a cibersegurança, a 
confiança e a privacidade no mercado 
único digital, melhorando ao mesmo 
tempo a competitividade das indústrias de 
segurança, ICT e de serviços da União. 
Tal será possível mediante o 
desenvolvimento de tecnologias e soluções 
inovadoras que colmatem as lacunas em 
matéria de segurança e permitam a 
prevenção de ameaças à segurança. Estas 
ações orientadas para missões integrarão 
as exigências de diferentes utilizadores 
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finais (cidadãos, empresas e 
administrações, incluindo as autoridades 
nacionais e internacionais, as forças de 
proteção civil, responsáveis pela aplicação 
da lei, os guardas de fronteira, etc.), a fim 
de ter em conta a evolução das ameaças à 
segurança e a proteção da privacidade e 
dos necessários aspetos societais.
As atividades incidirão em:
a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo;
b) Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras;
c) Garantir a cibersegurança;
d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;
e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade na Internet e reforçar a 
dimensão societal da segurança.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui o novo desafio 7.

Alteração 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.3

Texto da Comissão Alteração

6.3.3. Sociedades seguras 6.3.3. Mudança societal e património 
cultural

O objetivo é apoiar as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa e assegurar a cibersegurança, a 
confiança e a privacidade no mercado 
único digital, melhorando ao mesmo 
tempo a competitividade das indústrias de 
segurança, ICT e de serviços da União. 

O objetivo é contribuir para a 
compreensão da base intelectual da 
Europa, da sua história e múltiplas das 
influências europeias e não europeias, 
enquanto inspiração para as nossas vidas 
de hoje. A Europa caracteriza-se por uma 
variedade de diferentes povos (incluindo 
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Tal será possível mediante o 
desenvolvimento de tecnologias e soluções 
inovadoras que colmatem as lacunas em 
matéria de segurança e permitam a 
prevenção de ameaças à segurança. Estas 
ações orientadas para missões integrarão 
as exigências de diferentes utilizadores 
finais (cidadãos, empresas e 
administrações, incluindo as autoridades 
nacionais e internacionais, as forças de 
proteção civil, responsáveis pela aplicação 
da lei, os guardas de fronteira, etc.), a fim 
de ter em conta a evolução das ameaças à 
segurança e a proteção da privacidade e 
dos necessários aspetos societais.

minorias e populações indígenas), 
tradições e identidades regionais e 
nacionais, bem como por diferentes níveis 
de desenvolvimento económico e social. A 
migração e a mobilidade, os meios de 
comunicação social, a indústria e os 
transportes contribuem para a diversidade 
de pontos de vista e de estilos de vida. Esta 
diversidade e as oportunidades que 
proporcionas devem ser reconhecidas e 
tidas em conta.

As coleções que se encontram nas 
bibliotecas – incluindo as bibliotecas 
digitais – nos arquivos, nos museus, nas 
galerias e noutras instituições públicas 
europeias contêm um manancial de 
documentação e objetos de estudo 
preciosos e ainda por explorar. Estes 
recursos de arquivo representam –
juntamente com o património intangível –
a história de cada Estado-Membro a título 
individual, mas também o património 
coletivo de uma União Europeia que se 
afirmou ao longo do tempo. Esse material 
devia ser colocado à disposição dos 
investigadores e dos cidadãos, também 
através das novas tecnologias, a fim de 
permitir que se olhe para o futuro através 
dos arquivos do passado. A acessibilidade 
e a preservação do património cultural 
sob esta forma são agora necessárias para 
a vitalidade dos compromissos atuais nas 
culturas europeias e entre elas, 
contribuindo para o crescimento 
económico sustentável.

As atividades incidirão em: As atividades incidirão em:

a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo;

a) Estudar o património, a memória, a 
identidade, a integração e a interação e 
tradução cultural na Europa, incluindo as 
suas representações nas coleções 
culturais e científicas, nos arquivos e 
museus, para melhor informar e 
compreender o presente através de 
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interpretações mais ricas do passado;
b) Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras;

b) Analisar a história, a literatura, a arte, 
a filosofia e as religiões dos países e 
regiões da Europa e o modo como estas 
formaram a diversidade europeia 
contemporânea;

c) Garantir a cibersegurança; c) Analisar o papel da Europa no mundo, 
a influência mútua e os laços existentes 
entre as regiões do mundo, bem como a 
visão das culturas europeias de um ponto 
de vista exterior.

d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;
e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade na Internet e reforçar a 
dimensão societal da segurança.

Or. xm

Justificação

Deve ser prestada a devida atenção à preservação do património e da identidade cultural da 
Europa.

Alteração 1733
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.3.3. Sociedades seguras 6.3.3. Defender a liberdade e a segurança 
dos seres humanos

Or. en

Alteração 1734
Christian Ehler
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é apoiar as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa e assegurar a cibersegurança, a 
confiança e a privacidade no mercado 
único digital, melhorando ao mesmo 
tempo a competitividade das indústrias de 
segurança, ICT e de serviços da União. 
Tal será possível mediante o 
desenvolvimento de tecnologias e soluções 
inovadoras que colmatem as lacunas em 
matéria de segurança e permitam a 
prevenção de ameaças à segurança. Estas 
ações orientadas para missões integrarão 
as exigências de diferentes utilizadores 
finais (cidadãos, empresas e 
administrações, incluindo as autoridades 
nacionais e internacionais, as forças de 
proteção civil, responsáveis pela aplicação 
da lei, os guardas de fronteira, etc.), a fim 
de ter em conta a evolução das ameaças à 
segurança e a proteção da privacidade e 
dos necessários aspetos societais.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui o novo desafio 7.

Alteração 1735
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é apoiar as políticas da União 
em matéria de segurança interna e externa 
e assegurar a cibersegurança, a confiança 

O objetivo é apoiar as políticas da União 
em matéria de segurança internacional, 
Direitos Humanos, não discriminação, 
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e a privacidade no mercado único digital, 
melhorando ao mesmo tempo a 
competitividade das indústrias de 
segurança, ICT e de serviços da União. Tal 
será possível mediante o desenvolvimento 
de tecnologias e soluções inovadoras que 
colmatem as lacunas em matéria de 
segurança e permitam a prevenção de 
ameaças à segurança. Estas ações 
orientadas para missões integrarão as 
exigências de diferentes utilizadores finais 
(cidadãos, empresas e administrações, 
incluindo as autoridades nacionais e 
internacionais, as forças de proteção civil, 
responsáveis pela aplicação da lei, os 
guardas de fronteira, etc.), a fim de ter em 
conta a evolução das ameaças à segurança 
e a proteção da privacidade e dos 
necessários aspetos societais.

inclusão social, prevenção de conflitos, 
resolução pacífica de conflitos, mediação, 
diálogo, mecanismos transitórios de 
Justiça e reconciliação, reforma do setor 
da segurança, reforma do setor da 
Justiça, responsabilidade democrática, 
liberdade de imprensa e respetiva 
interdependência e Estado de Direito. Tal 
será possível mediante a investigação dos 
fatores sociais e económicos que geram o 
conflito ou que viabilizam a cooperação, o 
desenvolvimento de políticas, tecnologias e 
soluções inovadoras que colmatem as 
lacunas e permitam a prevenção de 
ameaças à segurança e contornem os 
obstáculos à cooperação. Estas ações 
orientadas para missões integrarão as 
exigências de diferentes utilizadores finais 
(cidadãos, empresas e administrações, 
incluindo as autoridades nacionais e 
internacionais, as forças de proteção civil, 
responsáveis pela aplicação da lei, os 
guardas de fronteira, etc.), a fim de ter em 
conta a evolução dos desafios e das 
ameaças à segurança e a proteção da 
privacidade e dos necessários aspetos 
societais.

Or. en

Alteração 1736
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em: Suprimido
a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo;
b) Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras;
c) Garantir a cibersegurança;
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d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;
e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade na Internet e reforçar a 
dimensão societal da segurança.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui o novo desafio 7.

Alteração 1737
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui o novo desafio 7.

Alteração 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo;

a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo, incluindo a compreensão das 
dimensões sociais de tais problemas, e 
identificar medidas eficazes em matéria de 
políticas sociais para os enfrentar;

Or. en
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Alteração 1739
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo;

a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo, inclusive por meio de medidas 
eficazes de política social;

Or. en

Alteração 1740
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) reforçar a segurança e a 
transformação de conflitos em países 
terceiros, através da prevenção de 
conflitos, de iniciativas de construção da 
paz, do diálogo, da mediação, da 
reconciliação e da reforma do setor da 
segurança civil;

Or. en

Alteração 1741
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) proteger as infraestruturas e as redes 
de importância vital;

Or. en

Alteração 1742
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) fazer face aos fatores que 
contribuem para processos de 
radicalização violenta;

Or. en

Alteração 1743
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui o novo desafio 7.

Alteração 1744
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras;

Suprimido

Or. en

Alteração 1745
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Reforçar a segurança mediante a gestão 
das fronteiras;

(b) Reforçar a segurança mediante a gestão 
das fronteiras, em particular visando 
combater a imigração ilegal no território 
da União;

Or. it

Alteração 1746
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Garantir a cibersegurança; Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui o novo desafio 7.
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Alteração 1747
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui o novo desafio 7.

Alteração 1748
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;

d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes e 
minimizar os problemas de segurança 
relacionados com fatores ambientais e 
climáticos, incluindo ao nível do 
manuseamento de recursos escassos, por 
exemplo, na região do Ártico;

Or. en

Alteração 1749
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;

d) Reforçar a capacidade de prevenção, 
resposta e resistência da Europa às crises e 
às catástrofes, nomeadamente às 
catástrofes naturais e às catástrofes 
provocadas pelo Homem;

Or. en

Alteração 1750
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;

d) Melhorar as capacidades de resposta e
resistência da Europa em relação às crises 
e às catástrofes;

Or. en

Alteração 1751
Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade na Internet e reforçar a 
dimensão societal da segurança.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui o novo desafio 7.
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Alteração 1752
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade na Internet e reforçar a 
dimensão societal da segurança.

e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade na Internet e reforçar a 
compreensão societal, jurídica e ética de 
todas as instâncias da segurança, do risco 
e da gestão.

Or. en

Alteração 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade na Internet e reforçar a 
dimensão societal da segurança.

e) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade e reforçar a dimensão societal 
da segurança.

Or. en

Alteração 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3  subponto 6.3.3 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Reforçar a capacidade de resistência 
às crises e às catástrofes e minimizar os 
problemas de segurança relacionados 
com fatores ambientais e climáticos, 
incluindo ao nível do manuseamento de 
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recursos escassos, por exemplo, na região 
do Ártico;

Or. en

Justificação

É de esperar que as alterações climáticas e ambientais agravem significativamente as 
condições de vida em muitas zonas do globo, já de si pobres. Este fenómeno vai ocorrer em 
resultado de secas, de inundações, da ocorrência de condições climáticas extremas, etc.. 
Existe um risco considerável de efeitos de segundo grau, como a eventualidade de problemas 
de migração em larga escala, a intensificação da concorrência em torno de recursos naturais 
escassos e o enfraquecimento da capacidade de algumas sociedades, que já é baixa à partida, 
para fazer face a crises e conflitos.

Alteração 1755
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6.3 – subponto 6.3.3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A investigação na área da defesa, 
incluindo o recurso à dúplice vertente 
civil/militar, encontra-se excluída do 
programa.

Or. en

Alteração 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. SOCIEDADES SEGURAS –
PROTEGER A LIBERDADE E A 
SEGURANÇA DA EUROPA E DOS 
SEUS CIDADÃOS
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6.1. a) Objetivo específico
O objetivo específico consiste em 
promover sociedades europeias seguras 
num contexto de transformações sem 
precedentes e de interdependências e 
ameaças globais crescentes e, ao mesmo 
tempo, reforçar a cultura europeia de 
liberdade e justiça.
Existe um sentimento generalizado de 
insegurança, quer devido à criminalidade, 
à violência, ao terrorismo, às catástrofes 
de origem natural/humana, aos 
ciberataques e ao desrespeito da vida 
privada, quer a outras formas de 
perturbações sociais e económicas. Este 
facto afeta diretamente os cidadãos e tem 
um impacto mais vasto nas noções de 
confiança, de predisposição para ajudar e 
de comunicação, articulando-se com o 
nível de preparação e organização da 
sociedade.
Segundo as estimativas, por ano haverá 
provavelmente cerca de 75 milhões de 
vítimas diretas de criminalidade na 
Europa. O custo direto da criminalidade, 
do terrorismo, de atividades ilegais, da 
violência e de catástrofes na Europa foi 
estimado em, pelo menos, 650 mil milhões 
de euros (cerca de 5% do PIB da UE) em 
2010. Um vivo exemplo das 
consequências económicas do terrorismo 
foi o atentado contra as Torres Gémeas, 
em Manhattan, em 11 de setembro de 
2001. Perderam-se milhares de vidas e 
calcula-se que as perdas de produtividade 
nos EUA ascenderam a 35 mil milhões de 
dólares, 47 mil milhões de dólares em 
produção total e um aumento do 
desemprego de quase 1% no trimestre 
seguinte. Este acontecimento teve um 
impacto cultural e mundial significativo. 
Os cidadãos, as empresas e as instituições 
estão cada vez mais envolvidos em 
interações eletrónicas e em transações nos 
domínios social, financeiro e comercial da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade, 
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que custa milhares de milhões de euros 
por ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. Os ataques informáticos 
estão também a ter um impacto sério 
sobre as infraestruturas de importância 
crucial. As mudanças na natureza e na 
perceção da insegurança na vida 
quotidiana, decorrente do surgimento de 
situações inesperadas, é suscetível de 
abalar a confiança dos cidadãos, não 
apenas nas instituições, mas também 
entre si.
A fim de antecipar, prevenir e gerir tais 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias e soluções inovadoras, 
instrumentos e conhecimentos de 
prospetiva, estimular a cooperação entre 
fornecedores e utilizadores, encontrar 
soluções de segurança civil, melhorar a 
competitividade da segurança europeia, 
da indústria e dos serviços e prevenir e 
combater as violações da privacidade e 
dos Direitos Humanos na Internet e 
noutras instâncias, garantindo 
simultaneamente aos cidadãos europeus 
os direitos individuais e a liberdade.
A fim de melhorar a colaboração
transfronteiras entre os diferentes tipos de 
serviços de emergência, deverá ser dada 
atenção à interoperabilidade e à 
normalização.
Por último, uma vez que as políticas de 
segurança interagem com diferentes 
políticas sociais, o reforço da dimensão 
societal da investigação sobre segurança 
será um aspeto importante deste desafio.
6.1. b) Fundamentação e valor 
acrescentado da União
A segurança é uma preocupação legítima 
da Europa e dos seus cidadãos e, neste 
contexto, constitui um desafio 
fundamental para a sociedade. A União 
Europeia, os seus cidadãos, a sua 
indústria e os seus parceiros 
internacionais confrontam-se com uma 
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série de ameaças à segurança, como a 
criminalidade, o terrorismo, o tráfico de 
ilícitos e situações de emergência de 
grande envergadura ocasionadas por 
catástrofes de origem natural ou humana. 
Tais ameaças podem atravessar fronteiras 
e visar objetivos físicos ou o ciberespaço, 
com ataques provenientes de diferentes 
origens. Os ataques contra os sistemas de 
informação ou comunicação das 
autoridades públicas e das entidades 
privadas, por exemplo, não só 
comprometem a confiança dos cidadãos 
nos sistemas de informação e de 
comunicação e conduzem a perdas 
financeiras diretas e à perda de 
oportunidades comerciais, como também 
afetam seriamente infraestruturas e 
serviços essenciais, como a energia, a 
aviação e outros transportes, o 
abastecimento de água e de alimentos, a 
saúde, as finanças e as telecomunicações.
Tais ameaças poderiam eventualmente 
pôr em perigo os alicerces mais profundos 
da nossa sociedade. A tecnologia e a 
criatividade na conceção podem prestar 
um contributo importante para qualquer 
resposta que venha a ser dada. Todavia, 
devem ser encontradas novas soluções, 
tendo em conta o caráter apropriado dos 
meios e a sua adequação à procura 
societal, em particular no que diz respeito 
às garantias em termos de direitos 
fundamentais e liberdades dos cidadãos.
Por fim, a segurança constitui também 
um desafio económico de primeira 
importância. O valor do mercado da 
segurança situa-se entre 100 e 300 mil 
milhões de euros por ano a nível mundial, 
representando a quota-parte da Europa 
entre 25% e 35% desse montante. Além 
disso, trata-se de um mercado em rápido 
crescimento, apesar da atual crise 
económica. Dado o impacto potencial de 
algumas ameaças nos serviços, nas redes 
ou nas empresas, encontrar soluções de 
segurança adequadas tornou-se uma 
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questão crucial para a economia e para a 
competitividade das indústrias 
transformadoras europeias.
O financiamento da União no âmbito 
deste desafio irá, por conseguinte, apoiar 
o desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da 
Estratégia Europa 2020 de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo, a 
Política Externa e de Segurança Comum 
e a Estratégia de Segurança Interna 
da UE. Será prosseguida a coordenação 
com as ações diretas do Centro Comum de 
Investigação.
6.1. c) Linhas gerais das atividades
O objetivo é apoiar as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa, assegurar a cibersegurança, a 
confiança e a privacidade no mercado 
único digital e, ao mesmo tempo, 
melhorar a competitividade dos setores da 
segurança e dos serviços da União 
Europeia. As atividades incidirão, 
nomeadamente, na investigação e no 
desenvolvimento da próxima geração de 
soluções inovadoras, trabalhando em 
novos conceitos e conceções e em normas 
interoperáveis. Tal será possível mediante 
o desenvolvimento de tecnologias e 
soluções inovadoras, que colmatem as 
lacunas em matéria de segurança e 
permitam a prevenção de ameaças à 
segurança. Estas ações orientadas para o 
cumprimento de missões integrarão as 
exigências de diferentes utilizadores finais 
(cidadãos, empresas e administrações, 
incluindo as autoridades nacionais e 
internacionais, as forças de proteção civil, 
as autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei, os guardas de fronteira, 
etc.), a fim de ter em conta a evolução das 
ameaças à segurança e a proteção da 
privacidade e dos necessários aspetos 
societais.
A investigação no âmbito deste desafio 
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irá, por conseguinte, apoiar a Política 
Externa e de Segurança Comum e a 
Estratégia de Segurança Interna da UE, 
incluindo as políticas de prevenção e 
resposta a catástrofes.
As atividades incidirão em:
a) Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo, nomeadamente através do 
conhecimento das ideias e convicções dos 
terroristas e do respetivo combate;
b) Proteger e melhorar a resiliência das 
infraestruturas de importância vital [5];
c) Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras;
d) Melhorar a cibersegurança;
e) Reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;
f) Assegurar a proteção da vida privada e 
da liberdade e reforçar a compreensão 
jurídica e ética da sociedade em relação a 
todos os domínios da segurança, do risco 
e da gestão;
g) Apoiar a Política Comum de 
Segurança e Defesa da União e o 
desenvolvimento de capacidades civis e 
militares;
h) melhorar a normalização e a 
interoperabilidade dos sistemas de 
segurança.

Or. en

Justificação

No 7. º PQ, a  Investigação em matéria de  Segurança é um tema autónomo, com um 
excelente historial. Trata-se do programa que tem uma das maiores taxas de participação das 
PME, que faculta aplicações e soluções orientadas para o mercado e fornece 
aproximadamente 50% da totalidade dos recursos públicos destinados à investigação em 
matéria de segurança a nível da UE e a nível nacional. Além disso, o Tratado de Lisboa 
dotou a UE de mais poder no domínio da segurança. As novas tarefas conexas devem ser 
apoiadas por um tema apropriado de investigação em matéria de segurança no âmbito do PQ 
Horizonte 2020.
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Alteração 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

As áreas de competência fundamentais do 
JRC são a energia, os transportes, o 
ambiente e as alterações climáticas, a 
agricultura e a segurança alimentar, a saúde 
e a proteção dos consumidores, as 
tecnologias da informação e das 
comunicações, os materiais de referência e 
a segurança intrínseca e extrínseca 
(incluindo a componente nuclear no 
programa Euratom).

As áreas de competência fundamentais do 
JRC são a energia, os transportes, o 
ambiente e as alterações climáticas, a 
agricultura e a segurança alimentar, a saúde 
e a proteção dos consumidores, as 
tecnologias da informação e das 
comunicações, os materiais de referência e 
a segurança intrínseca e extrínseca 
(incluindo a componente nuclear no 
programa Euratom). As atividades do CCI 
nestas áreas será levada a cabo, tendo em 
conta as iniciativas relevantes ao nível das 
regiões, dos Estados-Membros ou da UE, 
no quadro das perspetivas de modelação 
do Espaço Europeu de Investigação.

Or. en

Alteração 1758
Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

a) Previsão e prospetiva – informação 
estratégica proativa sobre tendências e 
eventos na ciência, tecnologia e sociedade 
e suas possíveis implicações para as 
políticas públicas.

a) Previsão e prospetiva – informação 
estratégica proativa sobre tendências e 
eventos na ciência, no ambiente, na
tecnologia e na sociedade e suas possíveis 
implicações para as políticas públicas e 
para as pessoas.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa o aumento da capacidade da UE para fazer face às alterações 
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climáticas e aos seus efeitos por meio de estratégias proativas e do desenvolvimento de ações 
estratégicas, por exemplo, no domínio da gestão das inundações.

Alteração 1759
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Segurança alimentar, agricultura 
sustentável, mares e oceanos produtivos 
graças a uma pesca e a uma aquicultura 
sustentáveis e bioeconomia

Or. en

Alteração 1760
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Desafios europeus no domínio da 
bioeconomia: segurança alimentar, 
incluindo a segurança dos alimentos,
agricultura e silvicultura sustentáveis, 
investigação marinha e marítima

Or. en

Alteração 1761
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte IV – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea b) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

b) Segurança alimentar, segurança e 
qualidade dos alimentos, agricultura 
sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia

Or. en

Alteração 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

Apoiar o desenvolvimento, implementação 
e acompanhamento das políticas europeias 
da agricultura e das pescas, incluindo a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos e o desenvolvimento da 
bioeconomia, por exemplo, por previsões 
da produção agrícola, análises técnicas e 
socioeconómicas e modelização.

Apoiar o desenvolvimento, implementação 
e acompanhamento das políticas europeias 
da agricultura e das pescas, incluindo a 
segurança alimentar e a segurança dos 
alimentos e o desenvolvimento da 
bioeconomia, por exemplo, por previsões 
da produção agrícola, análises técnicas e 
socioeconómicas e modelização, e 
promover a existência de mares saudáveis 
e produtivos, em prol do desenvolvimento 
do bom estado ambiental do meio 
marinho e concretizar o chamado 
Crescimento Azul.

Or. en

Alteração 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

Apoiar os objetivos 20/20/20 no domínio Apoiar os objetivos 20/20/20 no domínio 
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do clima e da energia com investigação 
sobre os aspetos tecnológicos e 
económicos do aprovisionamento de 
energia, a eficiência, as tecnologias 
hipocarbónicas, as redes de transporte de 
energia/eletricidade.

do clima e da energia com investigação 
sobre os aspetos tecnológicos e 
económicos do aprovisionamento de 
energia, a eficiência, as tecnologias com 
um baixo teor de emissões, as redes de 
transporte de energia/eletricidade.

Or. en

Alteração 1764
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

d) Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados

d) Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados e mobilidade

Or. en

Alteração 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a política da União em matéria de 
mobilidade sustentável e segura de pessoas 
e bens com estudos de laboratório, 
abordagens de modelização e 
acompanhamento, incluindo tecnologias 
hipocarbónicas para os transportes, como 
a eletrificação, veículos não poluentes e 
eficientes, combustíveis alternativos e 
sistemas de mobilidade inteligentes.

Apoiar a política da União em matéria de 
mobilidade sustentável e segura de pessoas 
e bens com estudos de laboratório, 
abordagens de modelização e 
acompanhamento, incluindo tecnologias 
com um baixo teor de emissões para os 
transportes, como a eletrificação, veículos 
não poluentes e eficientes, combustíveis 
alternativos e sistemas de mobilidade 
inteligentes.

Or. en
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Alteração 1766
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte IV– ponto 3 – subponto 3.3 – alínea e) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1767
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta de regulamento
Anexo I – parte IV – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

f) Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras

f) A Europa num mundo em mudança –
sociedades inclusivas, inovadoras e 
reflexivas

Or. en

Alteração 1768
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – parte IV – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea f) – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a segurança intrínseca e extrínseca 
interna mediante a identificação e 
avaliação da vulnerabilidade de 
infraestruturas críticas como elementos 
vitais das funções societais e a avaliação do 

Apoiar a segurança intrínseca e extrínseca 
interna mediante a identificação e 
avaliação da vulnerabilidade de 
infraestruturas críticas como elementos 
vitais das funções societais e a avaliação do 
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desempenho operacional de tecnologias 
relacionadas com a identidade digital; 
enfrentar desafios relativos à segurança 
mundial, incluindo ameaças emergentes ou 
híbridas com o desenvolvimento de 
ferramentas avançadas para extração e 
análise de informações, bem como a gestão 
de crises.

desempenho operacional, social e ético de 
tecnologias relacionadas com a identidade 
digital; enfrentar desafios relativos à 
segurança mundial, incluindo ameaças 
emergentes ou híbridas com o 
desenvolvimento de ferramentas avançadas 
para extração e análise de informações, 
bem como a gestão de crises.

Or. en

Alteração 1769
Markus Pieper

Proposta de regulamento
Anexo I – parte IV – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea f) – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Reforçar a capacidade da União de gestão 
de catástrofes de origem natural ou 
humana, mediante o reforço da 
monitorização das infraestruturas e o 
desenvolvimento de sistemas globais de 
alerta precoce de multirriscos e de gestão 
de riscos utilizando quadros de observação 
da Terra a partir de satélites.

Reforçar a capacidade da União de gestão 
de catástrofes de origem natural ou 
humana, mediante o reforço da 
monitorização das infraestruturas e o 
desenvolvimento de instalações de teste e
de sistemas globais de alerta precoce de 
multirriscos e de gestão de riscos,
utilizando quadros de observação da Terra 
a partir de satélites.

Or. de

Justificação

Fazer face a catástrofes de origem natural ou humana exige não só sistemas de observação e 
alerta, mas também a capacidade de prestar assistência prática aquando da ocorrência de 
um desastre – por isso, dispor de instalações específicas de teste, que permitam a preparação 
prática para catástrofes, por exemplo, em caso de graves inundações, é um elemento de 
importância decisiva para a proteção da sociedade.

Alteração 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico consiste em integrar 
o triângulo do conhecimento constituído 
pela investigação, inovação e educação e 
reforçar assim a capacidade de inovação da 
União e abordar desafios societais.

O objetivo específico consiste em integrar 
o triângulo do conhecimento constituído 
pela investigação, inovação e educação e 
reforçar, assim, a capacidade de inovação 
da União e abordar, nomeadamente, os  
desafios societais.

Or. en

Alteração 1771
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico consiste em integrar 
o triângulo do conhecimento constituído 
pela investigação, inovação e educação e 
reforçar assim a capacidade de inovação da 
União e abordar desafios societais.

O objetivo específico consiste em integrar 
o triângulo do conhecimento constituído 
pela investigação, inovação e educação e,
assim, reforçar e acelerar a capacidade de 
inovação da União e abordar desafios 
societais.

Or. en

Alteração 1772
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

A Europa sofre de uma série de 
fragilidades estruturais quando se trata da 
sua capacidade de inovação e de geração 
de novos serviços, produtos e processos. 
Entre os principais problemas conta-se um 

A Europa sofre de uma série de 
fragilidades estruturais quando se trata da 
sua capacidade de inovação e de geração 
de novos serviços, produtos e processos. 
Entre os principais problemas conta-se um 
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passado em que a Europa não se revelou 
capaz de atrair e reter talentos, em que 
subutilizou vantagens de que dispunha no 
domínio da investigação em termos de 
criação de valor económico ou social, em 
que se verificaram baixos níveis de 
atividade empresarial, uma escala de 
recursos em pólos de excelência que é 
insuficiente para competir a nível mundial 
e um número excessivo de obstáculos à 
colaboração no âmbito do triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino 
superior, a investigação e as empresas a 
nível europeu.

passado em que a Europa não se revelou 
capaz de atrair e reter talentos, em que 
subutilizou vantagens de que dispunha no 
domínio da investigação em termos de 
criação de valor económico ou social, em 
que se verificaram baixos níveis de 
atividade e de espírito empresarial, 
subexploração dos resultados da 
investigação, obstáculos à transferência 
de tecnologia e inovação das regiões mais 
desenvolvidas para as regiões menos 
desenvolvidas, falta de incentivos 
adequados ao financiamento privado de I, 
D & D, uma escala de recursos, de 
dimensão e de qualidade em pólos de 
excelência que é insuficiente para competir 
a nível mundial e um número excessivo de 
obstáculos à colaboração no âmbito do 
triângulo do conhecimento constituído pelo 
ensino superior, a investigação e as 
empresas a nível europeu.

Or. en

Alteração 1773
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

A Europa sofre de uma série de 
fragilidades estruturais quando se trata da 
sua capacidade de inovação e de geração 
de novos serviços, produtos e processos. 
Entre os principais problemas conta-se um 
passado em que a Europa não se revelou 
capaz de atrair e reter talentos, em que 
subutilizou vantagens de que dispunha no 
domínio da investigação em termos de 
criação de valor económico ou social, em 
que se verificaram baixos níveis de 
atividade empresarial, uma escala de 
recursos em polos de excelência que é 
insuficiente para competir a nível mundial 

A Europa sofre de uma série de 
fragilidades estruturais quando se trata da 
sua capacidade de inovação e de geração 
de novos serviços, produtos e processos. 
Entre os principais problemas conta-se um 
passado em que: A Europa não se revelou 
capaz de atrair e reter talentos; o 
empobrecimento das competências 
técnico-científicas que caracterizaram 
historicamente os diferentes territórios; 
em que subutilizou vantagens de que 
dispunha no domínio da investigação em 
termos de criação de valor económico ou 
social, em que se verificaram baixos níveis 
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e um número excessivo de obstáculos à 
colaboração no âmbito do triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino 
superior, a investigação e as empresas a 
nível europeu.

de atividade empresarial, uma escala de 
recursos em polos de excelência que é 
insuficiente para competir a nível mundial 
e um número excessivo de obstáculos à 
colaboração no âmbito do triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino 
superior, a investigação e as empresas a 
nível europeu.

Or. it

Alteração 1774
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT abordará estas questões promovendo 
mudanças estruturais no panorama europeu 
da inovação. Fá-lo-á incentivando a 
integração do ensino superior, da 
investigação e da inovação do mais alto 
nível, criando assim novos ambientes 
propícios à inovação e promovendo e 
apoiando uma nova geração de 
empresários. Deste modo, o EIT 
contribuirá plenamente para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e, em especial, 
para as iniciativas emblemáticas União da 
Inovação e Juventude em Movimento.

O EIT abordará estas questões promovendo 
mudanças estruturais no panorama europeu 
da inovação, na medida em que é o único 
instrumento dentro do PQ Horizonte 2020 
que simboliza o triângulo do 
conhecimento. Fá-lo-á incentivando a 
integração do ensino superior, da 
investigação e da inovação do mais alto 
nível, criando assim novos ambientes 
propícios à inovação e promovendo e 
apoiando uma nova geração de empresários
com habilitações e experiências de 
empreendedorismo, que são os 
verdadeiros fautores da inovação, os 
quais multiplicarão o potencial da Europa 
para a criação de empresas emergentes 
(«start-ups») e de empresas derivadas 
(«spin-offs») com poder de inovação. 
Deste modo, o EIT contribuirá plenamente 
para os objetivos da Estratégia Europa 
2020 e, em especial, para as iniciativas 
emblemáticas União da Inovação e 
Juventude em Movimento.

Or. en
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Alteração 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT abordará estas questões promovendo 
mudanças estruturais no panorama europeu 
da inovação. Fá-lo-á incentivando a 
integração do ensino superior, da 
investigação e da inovação do mais alto 
nível, criando assim novos ambientes 
propícios à inovação e promovendo e 
apoiando uma nova geração de 
empresários. Deste modo, o EIT 
contribuirá plenamente para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e, em especial, 
para as iniciativas emblemáticas União da 
Inovação e Juventude em Movimento.

O EIT abordará estas questões promovendo 
mudanças estruturais no panorama europeu 
da inovação. Fá-lo-á incentivando a 
integração do ensino superior, da 
investigação e da inovação do mais alto 
nível, criando assim novos ambientes 
propícios à inovação e promovendo e 
apoiando uma nova geração de 
empresários. Deste modo, o EIT 
contribuirá plenamente para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e, em especial, 
para as iniciativas emblemáticas União da 
Inovação e Juventude em Movimento.
Além disso, o EIT e as respetivas KIC 
deverão promover sinergias e interações, 
seja entre os pilares do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, seja entre estes e outras 
iniciativas relevantes.

Or. en

Alteração 1776
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

A característica específica do EIT é 
integrar a educação e o empreendedorismo 
na investigação e inovação como elos de 
uma cadeia de inovação única em toda a 
União e para além dela.

A característica específica do EIT é 
integrar a educação superior e o 
empreendedorismo na investigação e 
inovação como elos de uma cadeia de 
inovação única em toda a União e para 
além dela.

Or. en
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Alteração 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas.

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas. As empresas devem 
desempenhar um importante papel diretor 
nas atividades das KIC e estas devem 
poder mobilizar investimentos e 
compromissos a longo prazo por parte do 
setor empresarial.

Or. en

Alteração 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas.

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial e norteia-se pela obtenção de 
resultados. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas.

Or. en

Alteração 1779
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade anual 
norteados pela obtenção de resultados, 
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atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas.

incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas.

Or. en

Alteração 1780
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas.

O EIT, por intermédio das suas 
comunidades do conhecimento e inovação 
(KIC), atua em função de uma lógica 
empresarial. Uma forte liderança constitui 
um pré-requisito: cada KIC é orientada por 
um Diretor Executivo. Os parceiros KIC 
estão representados por entidades jurídicas 
únicas a fim de permitir um processo 
decisório mais racionalizado. As KIC 
devem apresentar planos de atividade 
anual, incluindo uma carteira ambiciosa de 
atividades que vão desde a educação até à 
criação de empresas, com objetivos claros 
e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal e de 
valor acrescentado claro, determinado 
através de uma abordagem baseada em 
resultados. As atuais regras relativas à 
participação, avaliação e acompanhamento 
das KIC permitem a tomada de decisões 
em procedimento acelerado equiparável ao 
das empresas.

Or. it
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Justificação

A referência à abordagem orientada para os resultados do título não se reflete no texto do 
parágrafo que deve também fazer uma referência clara ao valor acrescentado determinado 
com base nessa abordagem.

Alteração 1781
Alyn Smith

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

As KIC do EIT são empreendimentos 
altamente integrados que reúnem parceiros 
da indústria, do ensino superior e de 
institutos de investigação e tecnologia de 
reconhecida excelência. As KIC permitem 
que parceiros de craveira mundial se unam 
em novas configurações transfronteiras, 
otimizem os recursos existentes e abram o 
acesso a novas oportunidades comerciais 
através de novas cadeias de valor, 
enfrentando desafios de alto risco e em 
mais larga escala.

As KIC do EIT são empreendimentos 
altamente integrados que reúnem parceiros 
da indústria, do ensino superior e de 
institutos de investigação e tecnologia de 
reconhecida excelência. As KIC permitem 
que parceiros de craveira mundial se unam 
em novas configurações transfronteiras, 
otimizem os recursos existentes e abram o 
acesso a novas oportunidades comerciais 
através de novas cadeias de valor, 
enfrentando desafios de alto risco e em 
mais larga escala. É essencial que as KIC 
deem às PME a oportunidade de 
participarem completamente em todas as 
suas atividades: o alargamento da 
participação a recém-chegados com novas 
ideias e, em particular, o aumento da 
participação das PME devem fazer parte 
da estratégia de crescimento das KIC.

Or. en

Alteração 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 8



PE492.790v01-00 156/167 AM\907850PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

As KIC do EIT são empreendimentos 
altamente integrados que reúnem parceiros 
da indústria, do ensino superior e de 
institutos de investigação e tecnologia de 
reconhecida excelência. As KIC permitem 
que parceiros de craveira mundial se unam 
em novas configurações transfronteiras, 
otimizem os recursos existentes e abram o 
acesso a novas oportunidades comerciais 
através de novas cadeias de valor, 
enfrentando desafios de alto risco e em 
mais larga escala.

As KIC do EIT são empreendimentos 
altamente integrados que reúnem parceiros 
da indústria, do ensino superior e de 
institutos de investigação e tecnologia de 
reconhecida excelência. As KIC permitem 
que parceiros de craveira mundial se unam 
em novas configurações transfronteiras a 
longo prazo, otimizem os recursos 
existentes e abram o acesso a novas 
oportunidades comerciais através de novas 
cadeias de valor, enfrentando desafios de 
alto risco e em mais larga escala.

Or. en

Alteração 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

As KIC do EIT são empreendimentos 
altamente integrados que reúnem parceiros 
da indústria, do ensino superior e de 
institutos de investigação e tecnologia de 
reconhecida excelência. As KIC permitem 
que parceiros de craveira mundial se unam 
em novas configurações transfronteiras, 
otimizem os recursos existentes e abram o 
acesso a novas oportunidades comerciais 
através de novas cadeias de valor, 
enfrentando desafios de alto risco e em 
mais larga escala.

As KIC do EIT são empreendimentos 
altamente integrados que reúnem parceiros 
da indústria, incluindo as PME, do ensino 
superior e de institutos de investigação e 
tecnologia de reconhecida excelência. As 
KIC permitem que parceiros de craveira 
mundial se unam em novas configurações 
transfronteiras, otimizem os recursos 
existentes e abram o acesso a novas 
oportunidades comerciais através de novas 
cadeias de valor, enfrentando desafios de 
alto risco e em mais larga escala.

Or. en

Alteração 1784
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 2 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

O talento constitui um ingrediente 
essencial da inovação. O EIT incentivará 
pessoas e interações entre estas, colocando 
estudantes, investigadores e empresários no 
centro do seu modelo de inovação. O EIT 
proporcionará uma cultura empreendedora 
e criativa e um ensino interdisciplinar a 
pessoas de talento mediante mestrados e 
doutoramentos com carimbo EIT 
destinados a emergir como uma marca de 
excelência reconhecida 
internacionalmente. Ao fazê-lo, o EIT 
promove fortemente a mobilidade no 
contexto do triângulo do conhecimento.

O talento constitui um ingrediente 
essencial da inovação. O EIT incentivará 
pessoas e interações entre estas, colocando 
estudantes, investigadores e empresários no 
centro do seu modelo de inovação. O EIT 
proporcionará uma cultura empreendedora 
e criativa e um ensino interdisciplinar a 
pessoas de talento mediante mestrados e 
doutoramentos com carimbo EIT, bem 
como cursos de verão e ensino à distância 
para executivos, destinados a emergir 
como uma marca de excelência 
reconhecida a nível mundial. Ao fazê-lo, o 
EIT promove fortemente a mobilidade no 
contexto do triângulo do conhecimento.

Or. en

Alteração 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT funcionará sobretudo, mas não 
exclusivamente, por intermédio de 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
(KIC) em áreas que constituem desafios 
societais da maior importância para o 
futuro comum da Europa. Apesar de as 
KIC gozarem de um elevado grau de 
autonomia para definir as suas próprias 
estratégias e atividades, há um certo 
número de características inovadoras 
comuns a todas as KIC. Além disso, o EIT 
reforçará o seu impacto ao tornar as 
experiências adquiridas no âmbito das KIC 
disponíveis em toda a União e ao promover 
ativamente uma nova cultura de partilha de 

O EIT funcionará sobretudo, mas não 
exclusivamente, por intermédio de 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
(KIC) em áreas que constituem desafios 
societais da maior importância para o 
futuro comum da Europa. Apesar de as 
KIC gozarem de um elevado grau de 
autonomia para definir as suas próprias 
estratégias e atividades, há um certo 
número de características inovadoras 
comuns a todas as KIC, relativamente às 
quais importa estabelecer coordenação e 
sinergias. Além disso, o EIT reforçará o 
seu impacto ao tornar as experiências 
adquiridas no âmbito das KIC disponíveis 
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conhecimentos. em toda a União, ao divulgar práticas de 
excelência sobre o modo de integrar o 
triângulo do conhecimento e o 
aprofundamento do empreendedorismo, 
ao fomentar a inclusão de parceiros 
adicionais e ao promover ativamente uma 
nova cultura de partilha de conhecimentos.

Or. en

Alteração 1786
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT funcionará sobretudo, mas não 
exclusivamente, por intermédio de 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
(KIC) em áreas que constituem desafios 
societais da maior importância para o 
futuro comum da Europa. Apesar de as 
KIC gozarem de um elevado grau de 
autonomia para definir as suas próprias 
estratégias e atividades, há um certo 
número de características inovadoras 
comuns a todas as KIC. Além disso, o EIT 
reforçará o seu impacto ao tornar as 
experiências adquiridas no âmbito das KIC 
disponíveis em toda a União e ao promover 
ativamente uma nova cultura de partilha de 
conhecimentos.

O EIT funcionará sobretudo por intermédio 
das Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (KIC) em áreas que dispõem de 
um verdadeiro potencial de inovação. 
Apesar de as KIC gozarem de um elevado 
grau de autonomia para definir as suas 
próprias estratégias e atividades, há um 
certo número de características inovadoras 
comuns a todas as KIC. Além disso, o EIT 
reforçará o seu impacto ao tornar as 
experiências adquiridas no âmbito das KIC 
disponíveis em toda a União e ao promover 
ativamente uma nova cultura de partilha de 
conhecimentos.

Or. en

Alteração 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

O EIT funcionará sobretudo, mas não 
exclusivamente, por intermédio de 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
(KIC) em áreas que constituem desafios 
societais da maior importância para o 
futuro comum da Europa. Apesar de as 
KIC gozarem de um elevado grau de 
autonomia para definir as suas próprias 
estratégias e atividades, há um certo 
número de características inovadoras 
comuns a todas as KIC. Além disso, o EIT 
reforçará o seu impacto ao tornar as 
experiências adquiridas no âmbito das KIC 
disponíveis em toda a União e ao promover 
ativamente uma nova cultura de partilha de 
conhecimentos.

O EIT funcionará sobretudo, mas não 
exclusivamente, por intermédio de 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
(KIC), em particular, em áreas que 
constituem desafios societais da maior 
importância para o futuro comum da 
Europa. Apesar de as KIC gozarem de um 
elevado grau de autonomia para definir as 
suas próprias estratégias e atividades, há 
um certo número de características 
inovadoras comuns a todas as KIC. Além 
disso, o EIT reforçará o seu impacto ao 
tornar as experiências adquiridas no âmbito 
das KIC disponíveis em toda a União e ao 
promover ativamente uma nova cultura de 
partilha de conhecimentos.

Or. en

Alteração 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O IET tem por objetivo libertar o potencial 
inovador das pessoas e aproveitar as suas 
ideias, independentemente da sua posição 
na cadeia de inovação. O EIT contribuirá 
assim também para enfrentar o «paradoxo 
europeu» que consiste no facto de a 
investigação de nível excelente estar longe 
de ser plenamente explorada. Ao fazê-lo, o 
EIT contribuirá para levar ideias até ao 
mercado. Principalmente através das suas 
KIC e da sua ênfase na promoção de 
atitudes mentais empreendedoras, criará 
novas oportunidades comerciais sob a 
forma de empresas em fase de arranque e 

O IET tem por objetivo libertar o potencial 
inovador das pessoas e aproveitar as suas 
ideias, independentemente da sua posição 
na cadeia de inovação. O EIT contribuirá 
assim também para enfrentar o «paradoxo 
europeu» que consiste no facto de a 
investigação de nível excelente estar longe 
de ser plenamente explorada. Ao fazê-lo, o 
EIT contribuirá para levar ideias até ao 
mercado. O EIT deve assegurar o livre 
acesso a todas as comunidades europeias 
de investigação de alto nível.
Principalmente através das suas KIC e da 
sua ênfase na promoção de atitudes 



PE492.790v01-00 160/167 AM\907850PT.doc

PT

de empresas derivadas, mas também no 
âmbito de empresas existentes.

mentais empreendedoras, criará novas 
oportunidades comerciais sob a forma de 
empresas em fase de arranque e de 
empresas derivadas, mas também no 
âmbito de empresas existentes.

Or. en

Alteração 1789
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea a) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O IET tem por objetivo libertar o potencial 
inovador das pessoas e aproveitar as suas 
ideias, independentemente da sua posição 
na cadeia de inovação. O EIT contribuirá 
assim também para enfrentar o «paradoxo 
europeu» que consiste no facto de a 
investigação de nível excelente estar longe 
de ser plenamente explorada. Ao fazê-lo, o 
EIT contribuirá para levar ideias até ao 
mercado. Principalmente através das suas 
KIC e da sua ênfase na promoção de 
atitudes mentais empreendedoras, criará 
novas oportunidades comerciais sob a 
forma de empresas em fase de arranque e 
de empresas derivadas, mas também no 
âmbito de empresas existentes.

O IET tem por objetivo libertar o potencial 
inovador das pessoas e aproveitar as suas 
ideias, independentemente da sua posição 
na cadeia de inovação. O EIT contribuirá 
assim também para enfrentar o «paradoxo 
europeu» que consiste no facto de a 
investigação de nível excelente estar longe 
de ser plenamente explorada. Ao fazê-lo, o 
EIT contribuirá para levar ideias até ao 
mercado e para incentivar a consciência 
da importância de que se reveste a 
transferência das descobertas científicas 
para a indústria. Principalmente através 
das suas KIC e da sua ênfase na promoção 
de atitudes mentais empreendedoras, criará 
novas oportunidades comerciais sob a 
forma de empresas em fase de arranque e 
de empresas derivadas, mas também no 
âmbito de empresas existentes.

Or. en

Alteração 1790
Ioannis A. Tsoukalas

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

O IET tem por objetivo libertar o potencial 
inovador das pessoas e aproveitar as suas 
ideias, independentemente da sua posição 
na cadeia de inovação. O EIT contribuirá 
assim também para enfrentar o «paradoxo 
europeu» que consiste no facto de a 
investigação de nível excelente estar longe 
de ser plenamente explorada. Ao fazê-lo, o 
EIT contribuirá para levar ideias até ao
mercado. Principalmente através das suas 
KIC e da sua ênfase na promoção de 
atitudes mentais empreendedoras, criará 
novas oportunidades comerciais sob a 
forma de empresas em fase de arranque e 
de empresas derivadas, mas também no 
âmbito de empresas existentes.

O IET tem por objetivo libertar o potencial
inovador das pessoas e aproveitar as suas 
ideias, independentemente da sua posição 
na cadeia de inovação. O EIT contribuirá 
assim também para enfrentar o «paradoxo 
europeu» que consiste no facto de a 
investigação de nível excelente estar longe 
de ser plenamente explorada. Ao fazê-lo, o 
EIT contribuirá para levar ideias do 
laboratório para o mercado. 
Principalmente através das suas KIC e da 
sua ênfase na promoção de atitudes 
mentais empreendedoras, criará novas 
oportunidades comerciais sob a forma de 
empresas em fase de arranque e de 
empresas derivadas, mas também no 
âmbito de empresas existentes.

Or. en

Alteração 1791
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro, como as
alterações climáticas ou a energia 
sustentável. Ao enfrentar grandes desafios 
societais de uma forma abrangente, o EIT
promoverá abordagens interdisciplinares 
e multidisciplinares e ajudará a 
concentrar os esforços de investigação dos 
parceiros nas KIC.

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro, como as 
alterações climáticas ou a energia 
sustentável. O IET fá-lo-á por via da 
inovação setorial e transetorial, com base 
na excelência das disciplinas e visando 
setores capazes de enfrentar os desafios 
globais.

Or. en
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Alteração 1792
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro, como as 
alterações climáticas ou a energia 
sustentável. Ao enfrentar grandes desafios 
societais de uma forma abrangente, o EIT 
promoverá abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC.

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão nos domínios que oferecem um 
verdadeiro potencial de inovação e que 
assumem uma clara importância para os 
desafios societais abordados no 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Ao 
enfrentar grandes desafios societais de uma 
forma abrangente, o EIT promoverá 
abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC.

Or. en

Alteração 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro, como as 
alterações climáticas ou a energia 
sustentável. Ao enfrentar grandes desafios 
societais de uma forma abrangente, o EIT 
promoverá abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC.

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro, como as 
alterações climáticas ou a energia 
sustentável, tal como constam do 
Programa Estratégico de Inovação. Ao 
enfrentar grandes desafios societais de uma 
forma abrangente, o EIT promoverá 
abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC.

Or. en



AM\907850PT.doc 163/167 PE492.790v01-00

PT

Alteração 1794
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro, como as 
alterações climáticas ou a energia 
sustentável. Ao enfrentar grandes desafios 
societais de uma forma abrangente, o EIT 
promoverá abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC.

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro. Ao 
enfrentar grandes desafios societais de uma 
forma abrangente, o EIT promoverá 
abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC.

Or. it

Alteração 1795
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT integrará plenamente o ensino e 
formação em todas as fases da carreira 
profissional e elaborará currículos novos e 
inovadores com vista a refletir a 
necessidade de novos perfis gerada pelos 
complexos desafios económicos e 
societais. Para o efeito, o EIT 
desempenhará um papel essencial na 
promoção do reconhecimento de novos 
graus e diplomas nos Estados-Membros.

O EIT integrará plenamente o ensino e 
formação em todas as fases da carreira 
profissional e elaborará currículos novos e 
inovadores com vista a refletir a 
necessidade de novos perfis gerada pela 
constante evolução da sociedade, da 
economia e do mercado de trabalho. Para 
o efeito, o EIT desempenhará um papel 
essencial na promoção do reconhecimento 
de novos graus e diplomas nos Estados-
Membros.

Or. it
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Alteração 1796
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT integrará plenamente o ensino e 
formação em todas as fases da carreira 
profissional e elaborará currículos novos e 
inovadores com vista a refletir a 
necessidade de novos perfis gerada pelos 
complexos desafios económicos e 
societais. Para o efeito, o EIT 
desempenhará um papel essencial na 
promoção do reconhecimento de novos 
graus e diplomas nos Estados-Membros.

O EIT integrará plenamente o ensino e a
formação em todas as fases da carreira 
profissional, apoiando e facilitando a 
elaboração de currículos novos e 
inovadores com vista a refletir a 
necessidade de novos perfis gerada pelos 
complexos desafios económicos e 
societais. Para o efeito, o EIT 
desempenhará um papel essencial na 
promoção do reconhecimento de novos 
graus e diplomas nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1797
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT integrará plenamente o ensino e 
formação em todas as fases da carreira 
profissional e elaborará currículos novos e 
inovadores com vista a refletir a 
necessidade de novos perfis gerada pelos 
complexos desafios económicos e 
societais. Para o efeito, o EIT 
desempenhará um papel essencial na 
promoção do reconhecimento de novos 
graus e diplomas nos Estados-Membros.

O EIT integrará plenamente o ensino e 
formação em todas as fases da carreira 
profissional e elaborará currículos novos e 
inovadores com vista a refletir a 
necessidade de novos perfis gerada pelos 
complexos desafios económicos e 
societais. Para o efeito, o EIT 
desempenhará um papel essencial na 
promoção do reconhecimento de novos 
graus e diplomas nos Estados-Membros, 
sob a égide de um rótulo de excelência do 
EIT profundamente enraizado.

Or. en
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Alteração 1798
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT desempenhará além disso um 
papel importante no aperfeiçoamento do 
conceito de «empreendedorismo» através 
dos seus programas de ensino, que 
promoverão o empreendedorismo num 
contexto de utilização intensiva de 
conhecimentos, com base em investigação 
inovadora e contribuindo para soluções 
de elevada relevância para a sociedade.

Suprimido

Or. it

Justificação

É arriscado e perigoso ligar o conceito de empreendedorismo exclusivamente aos programas 
de ensino, já que isso implica predefinir quem é e quem não é "empreendedor".

Alteração 1799
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT terá por objetivo ser pioneiro de 
novas abordagens em matéria de inovação 
e desenvolver uma cultura comum de 
inovação e de transferência de 
conhecimentos, nomeadamente através da 
partilha das experiências muitos diversas 
das KIC mediante diferentes mecanismos 
de difusão, como, por exemplo, uma 
plataforma de partes interessadas e um 
sistema de bolsas.

O EIT terá por objetivo ser pioneiro de 
novas abordagens em matéria de inovação 
e desenvolver uma cultura comum de 
inovação e de transferência de 
conhecimentos, nomeadamente através da 
partilha das experiências muito diversas 
das KIC mediante diferentes mecanismos 
de difusão, como, por exemplo, uma 
plataforma de partes interessadas, prémios 
e concursos, exposições de produtos e 
processos, modalidades de agrupamento 
no domínio da propriedade intelectual e 
das patentes e um sistema de bolsas.
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Or. en

Alteração 1800
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea f) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT dará um forte contributo para os 
objetivos estabelecidos no Programa-
Quadro Horizonte 2020, em particular ao 
abordar desafios societais de uma forma 
complementar a outras iniciativas nestas 
áreas. Experimentará abordagens novas e 
simplificadas de financiamento e 
governação e desempenhará assim um 
papel pioneiro no panorama europeu da 
inovação. A sua abordagem do 
financiamento será solidamente baseada 
num forte efeito de alavanca, mobilizando 
tanto fundos públicos como privados. 
Além disso, utilizará veículos 
completamente novos de apoio orientado 
para atividades através da Fundação EIT.

O EIT dará um forte contributo para os 
objetivos estabelecidos no Programa-
Quadro Horizonte 2020, em particular ao 
abordar desafios societais de uma forma 
complementar a outras iniciativas nestas 
áreas. Experimentará abordagens novas e 
simplificadas de financiamento e 
governação e desempenhará assim um 
papel pioneiro no panorama europeu da 
inovação. A sua abordagem do 
financiamento será solidamente baseada 
num forte efeito de alavanca, mobilizando 
tanto fundos públicos como privados. 
Além disso, utilizará veículos 
completamente novos de apoio orientado 
para atividades.

Or. it

Alteração 1801
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea g) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Por intermédio das KIC e dos seus centros 
de co-localização – nós de excelência que 
reúnem o ensino superior, a investigação e 
as empresas parceiras num determinado 
local geográfico – o EIT estará igualmente 
ligado à política regional. Em particular, 
assegurará uma melhor ligação entre as 

Por intermédio das KIC e dos seus centros 
de co-localização – nós de excelência que 
reúnem o ensino superior, a investigação e 
as empresas parceiras num determinado 
local geográfico – o EIT estará igualmente 
ligado à política regional. Em particular, 
assegurará uma melhor ligação entre as 
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instituições de ensino superior e a inovação 
e crescimento regionais, no contexto das 
estratégias nacionais e regionais de 
especialização inteligente. Ao fazê-lo, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
da Política de Coesão da União.

instituições de ensino superior, o mercado 
de trabalho e a inovação e crescimento 
regionais e locais, no contexto das 
estratégias nacionais, regionais e locais de 
especialização inteligente. Ao fazê-lo, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
da Política de Coesão da União.

Or. it

Justificação

A Europa não estará em condições de resolver um dos principais problemas que dificulta o 
seu crescimento económico se não for estabelecida a ligação entre o ensino superior e o 
mercado de trabalho, em particular a nível regional e local.

Alteração 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta de regulamento
Anexo I – parte V – ponto 3 – alínea g) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Por intermédio das KIC e dos seus centros 
de co-localização – nós de excelência que 
reúnem o ensino superior, a investigação e 
as empresas parceiras num determinado 
local geográfico – o EIT estará igualmente 
ligado à política regional. Em particular, 
assegurará uma melhor ligação entre as 
instituições de ensino superior e a inovação 
e crescimento regionais, no contexto das 
estratégias nacionais e regionais de 
especialização inteligente. Ao fazê-lo, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
da Política de Coesão da União.

Por intermédio das KIC e dos seus centros 
de co-localização – nós de excelência que 
reúnem o ensino superior, a investigação e 
as empresas parceiras num determinado 
local geográfico – o EIT estará igualmente 
ligado à política regional. Em particular, 
assegurará uma melhor ligação entre as 
instituições de ensino superior e a inovação 
e crescimento regionais, no contexto das 
estratégias nacionais e/ou regionais de 
especialização inteligente. Ao fazê-lo, 
contribuirá para a realização dos objetivos 
da Política de Coesão da União.

Or. en


