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Alteração 378
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de incentivar progressos substanciais 
nas fronteiras do conhecimento, o 
Conselho Europeu de Investigação 
concederá apoio a equipas individuais para 
a realização de investigação em qualquer 
domínio da investigação científica e 
tecnológica fundamental abrangida pelo 
PQ Horizonte 2020, incluindo engenharia e 
ciências sociais e humanas. Se adequado, 
podem ser considerados tópicos de 
investigação ou grupos-alvo específicos 
(por exemplo, investigadores da nova 
geração/equipas emergentes), consoante os 
objetivos do ERC e as necessidades de uma 
execução eficiente. Será dada especial 
atenção a áreas emergentes e de 
crescimento rápido na fronteira dos 
conhecimentos e na interface entre 
disciplinas.

A fim de incentivar progressos substanciais 
nas fronteiras do conhecimento, o 
Conselho Europeu de Investigação 
concederá apoio a equipas individuais para 
a realização de investigação em qualquer 
domínio da investigação científica e 
tecnológica fundamental abrangida pelo 
PQ Horizonte 2020, incluindo engenharia e 
ciências sociais e humanas, e publicará 
convites à apresentação de propostas 
específicos nos quais seja estabelecido 
como regra de base que os investigadores 
de excelência não poderão efetuar as suas 
atividades no país de origem e que as 
subvenções não poderão ser transferidas 
para o país de origem. Se adequado, 
podem ser considerados tópicos de 
investigação ou grupos-alvo específicos 
(por exemplo, investigadores da nova 
geração/equipas emergentes), consoante os 
objetivos do ERC e as necessidades de uma 
execução eficiente. Será dada especial 
atenção a áreas emergentes e de 
crescimento rápido na fronteira dos 
conhecimentos e na interface entre 
disciplinas.

Or. it

Alteração 379
Britta Thomsen

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

A fim de incentivar progressos substanciais 
nas fronteiras do conhecimento, o 
Conselho Europeu de Investigação 
concederá apoio a equipas individuais para 
a realização de investigação em qualquer 
domínio da investigação científica e 
tecnológica fundamental abrangida pelo 
PQ Horizonte 2020, incluindo engenharia e 
ciências sociais e humanas. Se adequado, 
podem ser considerados tópicos de 
investigação ou grupos-alvo específicos 
(por exemplo, investigadores da nova 
geração/equipas emergentes), consoante os 
objetivos do ERC e as necessidades de uma 
execução eficiente. Será dada especial 
atenção a áreas emergentes e de 
crescimento rápido na fronteira dos 
conhecimentos e na interface entre 
disciplinas.

A fim de incentivar progressos substanciais 
nas fronteiras do conhecimento, o 
Conselho Europeu de Investigação 
concederá apoio a equipas individuais para 
a realização de investigação em qualquer 
domínio da investigação científica e 
tecnológica fundamental abrangida pelo 
PQ Horizonte 2020, incluindo engenharia e 
ciências sociais e humanas. Se adequado, 
podem ser considerados tópicos de 
investigação ou grupos-alvo específicos 
(por exemplo, investigadores da nova 
geração/equipas emergentes, mulheres), 
consoante os objetivos do ERC e as 
necessidades de uma execução eficiente. 
Será dada especial atenção a áreas 
emergentes e de crescimento rápido na 
fronteira dos conhecimentos e na interface 
entre disciplinas.

Or. en

Alteração 380
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Será concedido apoio a investigadores 
independentes de todas as idades, incluindo 
investigadores em início de carreira que se 
encontrem em fase de transição para se 
tornarem líderes de investigação 
independentes de direito próprio, e de 
qualquer país do mundo para fins de 
realização dos seus trabalhos de 
investigação na Europa.

Será concedido apoio a investigadores 
independentes de todas as idades, incluindo 
investigadores em início de carreira que se 
encontrem em fase de transição para se 
tornarem líderes de investigação 
independentes de direito próprio, e de 
qualquer país do mundo para fins de 
realização dos seus trabalhos de 
investigação na Europa. O regresso e a 
reintegração dos investigadores no final 
de um período de financiamento do CEI 
podem ser igualmente apoiados, em 
particular se combinados com o regime de 
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"Cátedras do EEI".

Or. en

Alteração 381
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Será concedido apoio a investigadores 
independentes de todas as idades, incluindo 
investigadores em início de carreira que se 
encontrem em fase de transição para se 
tornarem líderes de investigação 
independentes de direito próprio, e de 
qualquer país do mundo para fins de 
realização dos seus trabalhos de 
investigação na Europa.

Será concedido apoio a investigadores 
independentes de todas as idades e 
independentemente do seu género,
incluindo investigadores em início de 
carreira que se encontrem em fase de 
transição para se tornarem líderes de 
investigação independentes de direito 
próprio, e de qualquer país do mundo para 
fins de realização dos seus trabalhos de 
investigação na Europa.

Or. en

Alteração 382
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A investigação levada a cabo por 
investigadores de excelência oriundos dos 
diferentes Estados-Membros será também 
objeto de promoção através da subvenção 
de sinergias atribuída pelo CEI, que já 
demonstrou ser particularmente atraente 
para os investigadores do anterior 
programa-quadro.

Or. en
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Alteração 383
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Será seguida uma abordagem por 
"iniciativa dos investigadores". Isso 
significa que o ERC apoiará projetos 
realizados por investigadores sobre temas 
da sua escolha no âmbito de convites à 
apresentação de propostas. As propostas 
serão avaliadas exclusivamente em função 
do critério de excelência, tal como 
apreciado em análises interpares, tomando 
em consideração a excelência de novos 
grupos e investigadores da nova geração 
bem como de equipas já estabelecidas, e 
prestando especial atenção a propostas 
altamente pioneiras e que envolvam riscos 
científicos correspondentemente elevados.

Será seguida uma abordagem por 
"iniciativa dos investigadores". Isso 
significa que o ERC apoiará projetos 
realizados por investigadores sobre temas 
da sua escolha no âmbito de convites à 
apresentação de propostas. As propostas 
serão avaliadas em função do critério de 
excelência, tal como apreciado em análise 
pelos pares, tomando em consideração a 
excelência de novos grupos e 
investigadores da nova geração, 
especialmente em regiões menos 
desenvolvidas, bem como de equipas já 
estabelecidas, e prestando especial atenção 
a propostas altamente pioneiras e que 
envolvam riscos científicos 
correspondentemente elevados.

Or. en

Alteração 384
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Será seguida uma abordagem por 
"iniciativa dos investigadores". Isso 
significa que o ERC apoiará projetos 
realizados por investigadores sobre temas 
da sua escolha no âmbito de convites à 
apresentação de propostas. As propostas 
serão avaliadas exclusivamente em função 
do critério de excelência, tal como 

Será seguida uma abordagem por 
"iniciativa dos investigadores". Isso 
significa que o ERC apoiará projetos 
realizados por investigadores sobre temas 
da sua escolha no âmbito de convites à 
apresentação de propostas. As propostas 
serão avaliadas exclusivamente em função 
do critério de excelência, tal como 
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apreciado em análises interpares, tomando 
em consideração a excelência de novos 
grupos e investigadores da nova geração 
bem como de equipas já estabelecidas, e 
prestando especial atenção a propostas 
altamente pioneiras e que envolvam riscos 
científicos correspondentemente elevados.

apreciado em análises interpares, tomando 
em consideração a excelência de novos 
grupos e investigadores da nova geração 
bem como de equipas já estabelecidas, a 
igualdade entre os géneros e prestando 
especial atenção a propostas altamente 
pioneiras e que envolvam riscos científicos 
correspondentemente elevados.

Or. en

Justificação

Com base no Relatório Carvalho, alteração 44.

Alteração 385
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1 – alínea (1) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Estratégia científica: (1) Desenvolver a estratégia científica:

Or. en

Alteração 386
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1 – alínea (2) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) Gestão científica, acompanhamento e 
controlo da qualidade:

(2) Realizar a gestão científica, o 
acompanhamento e o controlo da 
qualidade:

Or. en
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Alteração 387
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1 – alínea (2) - travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– consoante adequado e numa perspetiva 
científica, definir posições sobre a 
implementação e gestão dos convites à 
apresentação de propostas, os critérios de 
avaliação, os processos de análise 
interpares incluindo a seleção de peritos, e 
os métodos da análise interpares e de 
avaliação de propostas, e também as 
respetivas regras de execução e 
orientações, com base nas quais serão 
selecionadas as propostas a financiar sob a 
supervisão do Conselho Científico, bem 
como qualquer outra questão que afete as 
realizações e o impacto das atividades do 
ERC e a qualidade dos trabalhos de 
investigação executados, incluindo as 
principais disposições do modelo de 
convenção de subvenção do ERC;

– consoante adequado e numa perspetiva 
científica, definir posições sobre a 
implementação e gestão dos convites à 
apresentação de propostas, desenvolver os 
critérios de avaliação, os processos de 
análise interpares incluindo a seleção de 
peritos, e os métodos da análise interpares 
e de avaliação de propostas, e também as 
respetivas regras de execução e 
orientações, com base nas quais serão 
selecionadas as propostas a financiar sob a 
supervisão do Conselho Científico, bem 
como qualquer outra questão que afete as 
realizações e o impacto das atividades do 
ERC e a qualidade dos trabalhos de 
investigação executados, incluindo as 
principais disposições do modelo de 
convenção de subvenção do ERC;

Or. en

Alteração 388
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1 – alínea (3) - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Comunicação e difusão: (3) Organizar atividades de comunicação e 
difusão:

Or. en

Justificação

Por razões de clareza.
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Alteração 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1 – alínea (3) - travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– garantir a comunicação com a 
comunidade científica e principais partes 
interessadas sobre as atividades e 
realizações do ERC;

– garantir a comunicação com a 
comunidade científica, principais partes 
interessadas e agências de financiamento 
regionais e nacionais sobre as atividades e 
realizações do ERC;

Or. en

Alteração 390
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1 – alínea (3) - travessão 1-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

– tentar promover o envolvimento ativo 
dos investigadores oriundos de regiões 
europeias pouco representadas.

Or. en

Alteração 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1 – ponto 3 - travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– apresentar regularmente à Comissão 
relatórios sobre as suas próprias atividades.

– apresentar regularmente à Comissão, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho  
relatórios sobre as suas próprias atividades.
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Or. fr

Alteração 392
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho Científico 
receberão uma remuneração pelas tarefas 
que executarem mediante honorários e, 
quando adequado, reembolso de despesas 
de viagem e de estadia.

Os membros do Conselho Científico 
receberão uma remuneração pelas tarefas 
que executarem mediante honorários e, 
quando adequado, reembolso de despesas 
de viagem e de estadia, devidamente 
comprovadas, na ordem dos 50 %.

Or. it

Justificação

Convém estabelecer um limite máximo de reembolso de despesas de viagem e de estadia por 
forma a evitar abusos e dispersão de recursos.

Alteração 393
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O presidente do Conselho Europeu de 
Investigação residirá em Bruxelas durante 
o período de exercício do cargo e 
consagrará a maior parte do seu tempo às 
actividades do ERC. Será remunerado a 
um nível compatível com a sua posição de 
administrador de alto nível da Comissão.

O presidente do Conselho Europeu de 
Investigação residirá em Bruxelas durante 
o período de exercício do cargo. Será 
remunerado a um nível compatível com a 
sua posição de administrador de alto nível 
da Comissão.

Or. it
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Alteração 394
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Científico elegerá entre os 
seus membros três Vice-Presidentes que 
assistirão o Presidente na sua 
representação e na organização do 
respetivo trabalho. Podem também ter o 
título de Vice-Presidente do Conselho 
Europeu de Investigação.

O Conselho Científico elegerá entre os 
seus membros um Vice-Presidente que 
assistirá o Presidente na sua representação 
e na organização do respetivo trabalho. O 
Vice-Presidente tem igualmente o título de 
Vice-Presidente do Conselho Europeu de 
Investigação.

Or. it

Alteração 395
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Será prestado apoio aos três 
Vice-Presidentes com vista a assegurar 
uma assistência administrativa local 
adequada nos seus institutos de origem.

Suprimido

Or. it

Justificação

A fim de evitar a dispersão de recursos, não convém duplicar as estruturas burocráticas.

Alteração 396
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O presidente do ERC e os membros do 
Conselho Científico exercerão as suas 
funções com base num mandato exclusivo 
em regime de tempo inteiro. 

Or. it

Justificação

A fim de garantir a transparência e a independência do ERC, convém especificar os 
requisitos para o desempenho do cargo profissional.

Alteração 397
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A gestão do ERC será assegurada por 
pessoal recrutado para o efeito, incluindo, 
quando necessário, funcionários das 
instituições da União e cobrirá unicamente 
as necessidades administrativas reais a fim 
de garantir a estabilidade e a continuidade 
necessárias para uma administração eficaz.

A gestão do ERC será assegurada por 
pessoal recrutado para o efeito e cobrirá 
unicamente as necessidades administrativas 
reais, a fim de garantir a estabilidade e a 
continuidade necessárias para uma 
administração eficaz.

Or. it

Alteração 398
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A gestão do ERC será assegurada por 
pessoal recrutado para o efeito, incluindo, 
quando necessário, funcionários das 

A gestão do ERC será assegurada por 
funcionários ao serviço das instituições da 
União e cobrirá unicamente as 
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instituições da União e cobrirá unicamente 
as necessidades administrativas reais a fim 
de garantir a estabilidade e a continuidade 
necessárias para uma administração eficaz.

necessidades administrativas reais a fim de 
garantir a estabilidade e a continuidade 
necessárias para uma administração eficaz.

Or. it

Alteração 399
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– nomeia o Diretor e os funcionários 
superiores da estrutura de execução 
específica, tendo em conta a opinião do 
Conselho Científico;

– nomeia e destitui o Diretor e os 
funcionários superiores da estrutura de 
execução específica, tendo em conta a 
opinião do Conselho Científico;

Or. fr

Alteração 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– informa regularmente o comité do 
programa sobre a execução das atividades 
do ERC.

– informa regularmente o comité do 
programa sobre a execução das atividades 
e resultados do ERC, garantindo que lhes 
são sistematicamente transmitidas as 
informações mais recentes.

Or. en

Alteração 401
Oreste Rossi
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Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1 – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– informa regularmente o comité do 
programa sobre a execução das actividades 
do ERC.

– informa regularmente o comité do 
programa, o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre a execução das atividades 
do ERC.

Or. it

Justificação

As atividades do ERC requerem maior transparência e um controlo mais eficaz.

Alteração 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É necessário apoiar um grande conjunto de 
projetos de investigação embrionários, 
visionários e de alto risco realizados em 
colaboração no domínio da ciência e da 
tecnologia a fim de garantir o sucesso da 
exploração de novas bases para futuras 
tecnologias radicalmente novas. Ao ser 
explicitamente não prescritiva e sem 
tópicos definidos, esta atividade permite a 
exploração de novas ideias, 
independentemente da sua origem ou do 
momento em que surgem, no mais amplo 
espetro de temas e disciplinas. A fim de 
cultivar ideias de natureza tão frágil é 
necessária uma abordagem da investigação 
ágil, disposta a assumir riscos e fortemente 
interdisciplinar que ultrapasse em muito os 
domínios tecnológicos em sentido estrito. 
É igualmente importante atrair e estimular 
a participação de novos intervenientes de 
elevado potencial no domínio da 
investigação e inovação, como, por 

É necessário apoiar um grande conjunto de 
projetos de investigação em fase inicial, 
visionários e de alto risco realizados em 
colaboração no domínio da ciência e da 
tecnologia a fim de garantir o sucesso da 
exploração de novas bases para futuras 
tecnologias radicalmente novas. Ao ser 
explicitamente não prescritiva e sem 
tópicos definidos, esta atividade permite a 
exploração de novas ideias, 
independentemente da sua origem ou do 
momento em que surgem, no mais amplo 
espetro de temas e disciplinas. A fim de 
cultivar ideias de natureza tão frágil é 
necessária uma abordagem da investigação 
ágil, disposta a assumir riscos e fortemente 
interdisciplinar que ultrapasse em muito os 
domínios tecnológicos em sentido estrito. 
É igualmente importante atrair e estimular 
a participação de novos intervenientes de 
elevado potencial no domínio da 
investigação e inovação, como, por 
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exemplo, jovens investigadores e PME de 
alta tecnologia a fim de dar origem aos 
líderes científicos e industriais do futuro.

exemplo, jovens investigadores e PME de 
alta tecnologia a fim de dar origem aos 
líderes científicos e industriais do futuro.

Or. en

Alteração 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 2 – subponto 2.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades desenvolvidas no âmbito dos 
três pilares FET são complementadas por 
uma vasta gama de atividades de ligação 
em rede e baseadas em comunidades para 
fins de criação de uma base europeia fértil 
e dinâmica para investigação orientada pela 
ciência com vista às tecnologias do futuro. 
Apoiarão futuros desenvolvimentos das 
atividades FET, promoverão o debate sobre 
as implicações das novas tecnologias e 
acelerarão o seu impacto.

As atividades desenvolvidas no âmbito dos 
três pilares FET são complementadas por 
uma vasta gama de atividades de ligação 
em rede e baseadas em comunidades para 
fins de criação de uma base europeia fértil 
e dinâmica para investigação orientada pela 
ciência com vista às tecnologias do futuro. 
Apoiarão futuros desenvolvimentos das 
atividades FET, promoverão o debate sobre 
as implicações das novas tecnologias e 
acelerarão o seu impacto. Deve ser 
permitida a colaboração com países 
terceiros em atividades FET que tenham 
por base interesses comuns e vantagens 
mútuas, ao mesmo tempo que protegem 
interesses europeus.

Or. en

Alteração 404
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 2 – subponto 2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Conselho Consultivo FET apresentará
contributos das partes interessadas sobre a 
estratégia científica geral, incluindo a 

Será solicitado à Comissão que consulte 
as partes interessadas pertinentes a 
respeito do Programa FEST, incluindo 
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definição do programa de trabalho. cientistas, investigadores e engenheiros da 
mais elevada reputação e com a 
experiência técnica adequada, que 
garantam a pluralidade dos domínios de 
investigação e intervenham em nome 
próprio, a fim de obter contributos sobre a 
estratégia científica geral. Serão 
consultados, nomeadamente, a respeito do 
estabelecimento de prioridades para o
programa de trabalho e de modificações 
que se afigurem indispensáveis, incluindo 
convites à apresentação de propostas e 
critérios que evitem sobreposições.

A fim de minimizar a duplicação de 
esforços, quando possível, a Comissão 
deve procurar utilizar os instrumentos de 
consulta existentes na execução do PQ 
Horizonte 2020, tais como as parcerias 
europeias para a inovação, as plataformas 
tecnológicas europeias e as iniciativas de 
programação conjunta.

Or. en

Alteração 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 2 – subponto 2.4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 60% dos recursos do FEST 
serão dedicados à investigação ascendente 
de fronteira efetuada em colaboração em 
todos os domínios, ao passo que não mais 
de 25% desses recursos serão dedicados à 
prossecução de algumas iniciativas 
emblemáticas desafiadoras do FEST.

Or. en
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Alteração 406
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será atingido em especial 
com a estruturação e reforço da excelência 
numa parte substancial da formação inicial 
de alta qualidade dos investigadores em 
início de carreira e dos doutorandos em 
todos os Estados-Membros e Estados 
associados. Ao dotar os investigadores em 
início de carreira de uma diversidade de 
competências que lhes permita enfrentar os 
desafios atuais e futuros, a próxima 
geração de investigadores beneficiará de 
melhores perspetivas de carreira tanto no 
setor público como no privado, reforçando 
assim também o interesse dos jovens pelas 
carreiras de investigação.

Este objetivo será atingido em especial 
com a estruturação e reforço da excelência 
numa parte substancial da formação inicial 
de alta qualidade dos investigadores em 
início de carreira e dos doutorandos em 
todos os Estados-Membros e Estados 
associados. Ao dotar os investigadores em 
início de carreira de uma diversidade de 
competências que lhes permita enfrentar os 
desafios atuais e futuros, a próxima 
geração de investigadores beneficiará de 
melhores perspetivas de carreira tanto no 
setor público como no privado, incluindo o 
setor sem fins lucrativos da sociedade 
civil, reforçando assim também o interesse 
dos jovens pelas carreiras de investigação.

Or. en

Alteração 407
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será atingido em especial 
com a estruturação e reforço da excelência 
numa parte substancial da formação inicial 
de alta qualidade dos investigadores em 
início de carreira e dos doutorandos em 
todos os Estados-Membros e Estados 
associados. Ao dotar os investigadores em 
início de carreira de uma diversidade de 
competências que lhes permita enfrentar os 

Este objetivo será atingido em especial 
com a estruturação e reforço da excelência 
numa parte substancial da formação inicial 
de alta qualidade dos investigadores em 
início de carreira e dos doutorandos em 
todos os Estados-Membros e Estados 
associados. Ao dotar os investigadores em 
início de carreira de uma diversidade de 
competências que lhes permita enfrentar os 
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desafios atuais e futuros, a próxima 
geração de investigadores beneficiará de 
melhores perspetivas de carreira tanto no 
setor público como no privado, reforçando 
assim também o interesse dos jovens pelas 
carreiras de investigação.

desafios atuais e futuros, a próxima 
geração de investigadores beneficiará de 
melhores perspetivas de carreira tanto no 
setor público como no privado, reforçando 
assim também o interesse dos jovens pelas 
carreiras de investigação. Pelo mesmo 
motivo, os doutorandos devem ser 
claramente identificados como um dos 
públicos essenciais do novo programa 
para a educação, formação, juventude e 
desporto, garantindo a 
complementaridade dos recursos em 
relação ao programa Horizonte 2020.

Or. fr

Alteração 408
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A ação será implementada mediante o 
apoio a programas de formação pela 
investigação selecionados em concorrência 
a nível da União e implementados por 
parcerias entre universidades, instituições 
de investigação, empresas, PME e outros 
agentes socioeconómicos de diferentes 
países da Europa e não só. Também serão 
apoiadas instituições individuais que 
tenham condições para proporcionar o 
mesmo ambiente estimulante. Terá de ser 
garantida flexibilidade na implementação 
dos objetivos a fim de responder às 
diferentes necessidades. Normalmente, as 
parcerias selecionadas assumirão a forma 
de redes de formação pela investigação ou 
de doutoramentos industriais, enquanto as 
instituições individuais estarão geralmente 
envolvidas em programas de doutoramento 
inovadores. Neste contexto, prevê-se que 
seja dado apoio aos melhores 
investigadores em início de carreira de 

A ação será implementada mediante o 
apoio a programas de formação pela 
investigação selecionados em concorrência 
a nível da União e implementados por 
parcerias entre universidades, instituições 
de investigação, empresas, PME e outros 
agentes socioeconómicos de diferentes 
países da Europa e não só, que permitam 
aos investigadores desenvolver os seus 
currículos de investigação. Também serão 
apoiadas instituições individuais que 
tenham condições para proporcionar o 
mesmo ambiente estimulante. Terá de ser 
garantida flexibilidade na implementação 
dos objetivos a fim de responder às 
diferentes necessidades. Normalmente, as 
parcerias selecionadas assumirão a forma 
de redes de formação pela investigação ou 
de doutoramentos industriais, entre outros,
enquanto as instituições individuais estarão 
geralmente, mas não necessariamente,
envolvidas em programas de doutoramento 
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qualquer país para que possam participar 
nestes programas de excelência.

inovadores. Neste contexto, prevê-se que 
seja dado apoio aos melhores 
investigadores em início de carreira de 
qualquer país para que possam participar 
nestes programas de excelência.

Or. en

Alteração 409
Giles Chichester

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A ação será implementada mediante o 
apoio a programas de formação pela 
investigação selecionados em concorrência 
a nível da União e implementados por 
parcerias entre universidades, instituições 
de investigação, empresas, PME e outros 
agentes socioeconómicos de diferentes 
países da Europa e não só. Também serão 
apoiadas instituições individuais que 
tenham condições para proporcionar o 
mesmo ambiente estimulante. Terá de ser 
garantida flexibilidade na implementação 
dos objetivos a fim de responder às 
diferentes necessidades. Normalmente, as 
parcerias selecionadas assumirão a forma 
de redes de formação pela investigação ou 
de doutoramentos industriais, enquanto as 
instituições individuais estarão geralmente 
envolvidas em programas de doutoramento 
inovadores. Neste contexto, prevê-se que 
seja dado apoio aos melhores 
investigadores em início de carreira de 
qualquer país para que possam participar 
nestes programas de excelência.

A ação será implementada mediante o 
apoio a programas de formação pela 
investigação selecionados em concorrência 
a nível da União e implementados por 
parcerias entre universidades, instituições 
de investigação, empresas, PME e outros 
agentes socioeconómicos de diferentes 
países da Europa e não só. Também serão 
apoiadas instituições individuais que 
tenham condições para proporcionar o 
mesmo ambiente estimulante. Terá de ser 
garantida plena flexibilidade na 
implementação dos objetivos no que diz 
respeito à duração, à instituição anfitriã, 
ao número de formandos no quadro da 
rede anfitriã globalmente acordada e ao 
volume financeiro do projeto, a fim de 
responder às diferentes necessidades. 
Normalmente, as parcerias selecionadas 
assumirão a forma de redes de formação 
pela investigação ou de doutoramentos 
industriais ou de uma combinação de 
ambos em centros de aprendizagem 
virtuais, enquanto as instituições 
individuais estarão geralmente envolvidas 
em programas de doutoramento 
inovadores. Neste contexto, prevê-se que 
seja dado apoio aos melhores 
investigadores em início de carreira de 
qualquer país para que possam participar 
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nestes programas de excelência.

Or. en

Alteração 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

Estes programas de formação incidirão no 
desenvolvimento e alargamento de 
competências fulcrais em investigação,
promovendo simultaneamente nos 
investigadores o espírito criativo, uma 
perspetiva empresarial e competências em 
inovação que irão satisfazer as futuras 
necessidades do mercado de trabalho. Os 
programas proporcionarão também 
formação em competências transferíveis, 
como o trabalho em equipa, a assunção de 
riscos, a gestão de projetos, a 
normalização, o empreendedorismo, a 
ética, os direitos de propriedade intelectual, 
a comunicação e a proximidade social, que 
são elementos essenciais para a produção, 
desenvolvimento, comercialização e 
difusão da inovação.

Estes programas de formação incidirão no 
desenvolvimento e alargamento de 
competências fulcrais em investigação, 
permitindo aos investigadores desenvolver 
os seus currículos de investigação e 
promovendo simultaneamente nos 
investigadores o espírito criativo, uma 
perspetiva empresarial e competências em 
inovação que irão satisfazer as futuras 
necessidades do mercado de trabalho. Os 
programas proporcionarão também 
formação em competências transferíveis, 
como o trabalho em equipa, a assunção de 
riscos, a gestão de projetos, a 
normalização, o empreendedorismo, a 
ética, os direitos de propriedade intelectual, 
a comunicação e a proximidade social, que 
são elementos essenciais para a produção, 
desenvolvimento, comercialização e 
difusão da inovação.

Or. en

Alteração 411
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

Estes programas de formação incidirão no Estes programas de formação incidirão no 
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desenvolvimento e alargamento de 
competências fulcrais em investigação, 
promovendo simultaneamente nos 
investigadores o espírito criativo, uma 
perspetiva empresarial e competências em 
inovação que irão satisfazer as futuras 
necessidades do mercado de trabalho. Os 
programas proporcionarão também 
formação em competências transferíveis, 
como o trabalho em equipa, a assunção de 
riscos, a gestão de projetos, a 
normalização, o empreendedorismo, a 
ética, os direitos de propriedade intelectual, 
a comunicação e a proximidade social, que 
são elementos essenciais para a produção, 
desenvolvimento, comercialização e 
difusão da inovação.

desenvolvimento e alargamento de 
competências fulcrais em investigação, 
promovendo simultaneamente nos 
investigadores o espírito criativo, uma 
perspetiva empresarial e competências em 
inovação que irão satisfazer as futuras 
necessidades do mercado de trabalho. Os 
programas proporcionarão também 
formação em competências transferíveis, 
como o trabalho em equipa, a assunção de 
riscos, a gestão de projetos, a 
normalização, o empreendedorismo, a 
ética, os direitos de propriedade intelectual 
(DPI), a comunicação e a proximidade 
social, que são elementos essenciais para a 
produção, desenvolvimento, 
comercialização e difusão da inovação.

Or. en

Justificação

Tem de ser introduzida a abreviatura.

Alteração 412
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa tem de ser atraente para os 
melhores investigadores europeus e não 
europeus. Este objetivo será 
nomeadamente atingido mediante o apoio a 
oportunidades de carreira atrativas 
oferecidas aos investigadores experientes 
nos setores público e privado e o incentivo 
à sua mobilidade entre países, setores e 
disciplinas com vista a valorizar o seu 
potencial criativo e de inovação.

A Europa tem de ser atraente para os 
melhores investigadores europeus e não 
europeus. Este objetivo será 
nomeadamente atingido mediante o apoio a 
oportunidades de carreira atrativas 
oferecidas aos investigadores experientes 
nos setores público e privado, incluindo o 
setor sem fins lucrativos da sociedade 
civil, e o incentivo à sua mobilidade entre 
países, setores e disciplinas com vista a 
valorizar o seu potencial criativo e de 
inovação.



PE492.815v01-00 22/138 AM\907981PT.doc

PT

Or. en

Alteração 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa tem de ser atraente para os 
melhores investigadores europeus e não 
europeus. Este objetivo será 
nomeadamente atingido mediante o apoio a 
oportunidades de carreira atrativas 
oferecidas aos investigadores experientes 
nos setores público e privado e o incentivo 
à sua mobilidade entre países, setores e 
disciplinas com vista a valorizar o seu 
potencial criativo e de inovação.

A Europa tem de ser atraente para os 
melhores investigadores europeus e não 
europeus. Este objetivo será 
nomeadamente atingido mediante o apoio a 
oportunidades de carreira atrativas 
oferecidas aos investigadores em início de 
carreira ou experientes nos setores público 
e privado e o incentivo à sua mobilidade 
entre países, setores e disciplinas com vista 
a valorizar o seu potencial criativo e de 
inovação.

Or. en

Alteração 414
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
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financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Será 
disponibilizado financiamento adicional 
para a promoção da mobilidade dos 
investigadores para instituições das 
regiões menos desenvolvidas. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

Or. en

Alteração 415
András Gyürk

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
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mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente.
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME, infraestruturas de 
investigação, Comunidades de 
Conhecimento e Inovação do EIT
(Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia) ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

Or. en

Alteração 416
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME, organizações da 
sociedade civil ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

Or. en

Alteração 417
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME, organizações da 
sociedade civil ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

Or. en
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Alteração 418
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
público e privado.

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque e 
empresas derivadas. Essas oportunidades 
de investigação adaptadas contribuirão 
para que investigadores promissores se 
tornem plenamente independentes e 
facilitarão a mobilidade de carreiras entre 
os setores público e privado.
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Or. en

Alteração 419
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes, 
independentemente da sua nacionalidade, 
que desejem desenvolver as suas 
competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 

Será concedido financiamento aos 
melhores ou mais promissores 
investigadores experientes ou em início de 
carreira, independentemente da sua 
nacionalidade, que desejem desenvolver as 
suas competências com uma experiência de 
mobilidade transnacional ou internacional. 
Podem ser apoiados ao longo de todas as 
diferentes fases da sua carreira, incluindo 
os mais jovens, logo após o seu 
doutoramento ou experiência equivalente. 
Esses investigadores beneficiarão de 
financiamento desde que se desloquem de 
um país para outro para alargar ou 
aprofundar as suas competências em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME ou noutros agentes 
socioeconómicos da sua escolha, 
trabalhando em projetos de investigação e 
inovação que se adaptem às suas 
necessidades e interesses pessoais. Serão 
igualmente incentivados a passar do setor 
público para o privado, ou vice-versa, 
mediante o apoio a destacamentos 
temporários. Serão também apoiadas 
oportunidades a tempo parcial que 
permitam a combinação de lugares tanto no 
setor público como privado com vista a 
reforçar a transferência de conhecimentos 
entre setores e também a incentivar a 
criação de empresas em fase de arranque. 
Essas oportunidades de investigação 
adaptadas contribuirão para que 
investigadores promissores se tornem 
plenamente independentes e facilitarão a 
mobilidade de carreiras entre os setores 
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público e privado. público e privado.

Or. en

Alteração 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de explorar plenamente o potencial 
existente dos investigadores, serão também
apoiadas as possibilidades de regresso à 
carreira de investigação após uma 
interrupção.

A fim de explorar plenamente o potencial 
existente dos investigadores, serão 
apoiadas as possibilidades de regresso à 
carreira de investigação após uma 
interrupção. Será também apoiada a 
reintegração de investigadores num posto 
de investigação a mais longo prazo na 
Europa, incluindo no seu país de origem, 
após uma experiência de mobilidade 
transnacional/internacional. A 
mobilidade e as oportunidades de 
evolução da carreira de investigador 
devem ser favorecidas através da 
promoção de mecanismos tais como a 
atual rede Euraxess.

Or. en

Alteração 421
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os desafios societais estão a tornar-se cada 
vez mais globais e transfronteiras, pelo que 
as colaborações intersetoriais são cruciais 
para os enfrentar com sucesso. A partilha 
de conhecimentos e ideias desde a 
investigação à comercialização é, por 

Os desafios societais estão a tornar-se cada 
vez mais globais e transfronteiras, pelo que 
as colaborações intersetoriais são cruciais 
para os enfrentar com sucesso. A partilha 
de conhecimentos e ideias desde a 
investigação à sociedade e à
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conseguinte, vital e só é possível através de 
ligações entre pessoas. Esta ligação será 
promovida com o apoio a intercâmbios 
flexíveis de pessoal de investigação e 
inovação altamente qualificado entre 
setores, países e disciplinas.

comercialização é, por conseguinte, vital e 
só é possível através de ligações entre 
pessoas. Esta ligação será promovida com 
o apoio a intercâmbios flexíveis de pessoal 
de investigação e inovação altamente
qualificado entre setores, países e 
disciplinas.

Or. en

Alteração 422
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os desafios societais estão a tornar-se cada 
vez mais globais e transfronteiras, pelo que 
as colaborações intersetoriais são cruciais 
para os enfrentar com sucesso. A partilha 
de conhecimentos e ideias desde a 
investigação à comercialização é, por 
conseguinte, vital e só é possível através de 
ligações entre pessoas. Esta ligação será 
promovida com o apoio a intercâmbios 
flexíveis de pessoal de investigação e 
inovação altamente qualificado entre 
setores, países e disciplinas.

Os desafios societais estão a tornar-se cada 
vez mais globais e transfronteiras, pelo que 
as colaborações intersetoriais são cruciais 
para os enfrentar com sucesso. A partilha 
de conhecimentos e ideias desde a 
investigação à sociedade e à
comercialização é, por conseguinte, vital e 
só é possível através de ligações entre 
pessoas. Esta ligação será promovida com 
o apoio a intercâmbios flexíveis de pessoal 
de investigação e inovação altamente 
qualificado entre setores, países e 
disciplinas.

Or. en

Alteração 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento europeu continuará a O financiamento europeu continuará a 
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apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Essas parcerias 
estarão também abertas a pessoal de 
investigação e inovação a todos os níveis 
de carreira, desde os mais jovens (a nível 
de pós-graduação) aos mais seniores 
(gestão), incluindo também pessoal 
administrativo e técnico.

apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Essas parcerias 
estarão também abertas a pessoal de 
investigação e inovação a todos os níveis 
de carreira, desde os mais jovens (a nível 
de pós-graduação) aos mais seniores 
(gestão), incluindo também pessoal 
administrativo e técnico. Neste sentido, os 
programas industriais de doutoramento 
devem ser reforçados enquanto elemento 
importante para incentivar um espírito de 
inovação nos investigadores e desenvolver 
relações mais estreitas entre a indústria e 
o mundo académico.

Or. en

Alteração 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Essas parcerias 
estarão também abertas a pessoal de 
investigação e inovação a todos os níveis 
de carreira, desde os mais jovens (a nível 
de pós-graduação) aos mais seniores 
(gestão), incluindo também pessoal 

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Serão realizadas 
ações específicas com vista a reforçar as 
capacidades de investigação dos países em 
desenvolvimento. Essas parcerias estarão 
também abertas a pessoal de investigação e 
inovação a todos os níveis de carreira, 
desde os mais jovens (a nível de pós-
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administrativo e técnico. graduação) aos mais seniores (gestão), 
incluindo também pessoal administrativo e 
técnico.

Or. fr

Justificação

A vontade da UE, afirmada no ponto 3.2 "Cultivar a excelência mediante mobilidade 
transfronteiras e intersetorial", de atrair os melhores investigadores não europeus não é 
eticamente admissível sem esforços complementares substanciais no sentido de reforçar as 
capacidades de investigação dos países em desenvolvimento.

Alteração 425
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Essas parcerias 
estarão também abertas a pessoal de 
investigação e inovação a todos os níveis 
de carreira, desde os mais jovens (a nível 
de pós-graduação) aos mais seniores 
(gestão), incluindo também pessoal 
administrativo e técnico.

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Serão realizadas 
ações específicas com vista a reforçar as 
capacidades de investigação dos países em 
desenvolvimento. Essas parcerias estarão 
também abertas a pessoal de investigação e 
inovação a todos os níveis de carreira, 
desde os mais jovens (a nível de pós-
graduação) aos mais seniores (gestão), 
incluindo também pessoal administrativo e 
técnico.

Or. fr

Justificação

A vontade da UE, afirmada no ponto 3.2 "Cultivar a excelência mediante mobilidade 
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transfronteiras e intersetorial", de atrair os melhores investigadores não europeus não é 
eticamente admissível sem esforços complementares substanciais no sentido de reforçar as 
capacidades de investigação dos países em desenvolvimento.

Alteração 426
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – Parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Essas parcerias 
estarão também abertas a pessoal de 
investigação e inovação a todos os níveis 
de carreira, desde os mais jovens (a nível 
de pós-graduação) aos mais seniores 
(gestão), incluindo também pessoal 
administrativo e técnico.

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Serão realizadas 
ações específicas com vista a reforçar as 
capacidades de investigação dos países em 
desenvolvimento. Essas parcerias estarão 
também abertas a pessoal de investigação e 
inovação a todos os níveis de carreira, 
desde os mais jovens (a nível de pós-
graduação) aos mais seniores (gestão), 
incluindo também pessoal administrativo e 
técnico.

Or. fr

Alteração 427
András Gyürk

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
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âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Essas parcerias 
estarão também abertas a pessoal de 
investigação e inovação a todos os níveis 
de carreira, desde os mais jovens (a nível 
de pós-graduação) aos mais seniores 
(gestão), incluindo também pessoal 
administrativo e técnico.

âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME , infraestruturas de investigação, 
Comunidades de Conhecimento e 
Inovação do EIT (Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia) e outros agentes 
socioeconómicos, não só entre países 
europeus como também países terceiros, a 
fim de reforçar a cooperação internacional. 
Essas parcerias estarão também abertas a 
pessoal de investigação e inovação a todos 
os níveis de carreira, desde os mais jovens 
(a nível de pós-graduação) aos mais 
seniores (gestão), incluindo também 
pessoal administrativo e técnico.

Or. en

Alteração 428
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros agentes socioeconómicos, 
não só entre países europeus como também 
países terceiros, a fim de reforçar a 
cooperação internacional. Essas parcerias 
estarão também abertas a pessoal de 
investigação e inovação a todos os níveis 
de carreira, desde os mais jovens (a nível 
de pós-graduação) aos mais seniores 
(gestão), incluindo também pessoal 
administrativo e técnico.

O financiamento europeu continuará a 
apoiar o intercâmbio de pessoal de 
investigação e de inovação a curto prazo no 
âmbito de parcerias entre universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME, organizações da sociedade civil e 
outros agentes socioeconómicos, não só 
entre países europeus como também países 
terceiros, a fim de reforçar a cooperação 
internacional. Essas parcerias estarão 
também abertas a pessoal de investigação e 
inovação a todos os níveis de carreira, 
desde os mais jovens (a nível de pós-
graduação) aos mais seniores (gestão), 
incluindo também pessoal administrativo e 
técnico.

Or. en
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Alteração 429
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para enfrentar o desafio de uma forma 
eficiente será essencial proceder ao 
acompanhamento dos progressos 
realizados. O programa apoiará o 
desenvolvimento de indicadores e a análise 
de dados relacionados com a mobilidade, 
competências e carreiras dos 
investigadores com vista a identificar 
lacunas nas Ações Marie Curie e a 
aumentar o impacto dessas ações. Estas 
atividades serão implementadas 
procurando sinergias e uma estreita 
coordenação com as ações estratégicas de 
apoio relativas a investigadores, seus 
empregadores e financiadores realizadas no 
âmbito da componente "Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras". Serão 
financiadas ações específicas destinadas a 
apoiar iniciativas de sensibilização sobre a 
importância da carreira de investigação, 
bem como a difusão dos resultados da 
investigação e inovação gerados em 
trabalhos apoiados por Ações Marie Curie.

Para enfrentar o desafio de uma forma 
eficiente será essencial proceder ao 
acompanhamento dos progressos 
realizados. O programa apoiará o 
desenvolvimento de indicadores e a análise 
de dados relacionados com a mobilidade, 
competências e carreiras dos 
investigadores com vista a identificar 
lacunas nas Ações Marie Curie e a 
aumentar o impacto dessas ações. Estas 
atividades serão implementadas 
procurando sinergias e uma estreita 
coordenação com as ações estratégicas de 
apoio relativas a investigadores, seus 
empregadores e financiadores realizadas no 
âmbito da componente "Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras". Serão 
financiadas ações específicas destinadas a 
apoiar iniciativas de sensibilização sobre a 
importância da carreira de investigação, o 
regresso dos investigadores ao trabalho 
após uma interrupção da carreira, a 
mobilidade das mulheres, bem como a 
difusão dos resultados da investigação e 
inovação gerados em trabalhos apoiados 
por Ações Marie Curie.

Or. en

Alteração 430
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para enfrentar o desafio de uma forma Para enfrentar o desafio de uma forma 



PE492.815v01-00 36/138 AM\907981PT.doc

PT

eficiente será essencial proceder ao 
acompanhamento dos progressos 
realizados. O programa apoiará o 
desenvolvimento de indicadores e a análise 
de dados relacionados com a mobilidade, 
competências e carreiras dos 
investigadores com vista a identificar 
lacunas nas Ações Marie Curie e a 
aumentar o impacto dessas ações. Estas 
atividades serão implementadas 
procurando sinergias e uma estreita 
coordenação com as ações estratégicas de 
apoio relativas a investigadores, seus 
empregadores e financiadores realizadas no 
âmbito da componente "Sociedades 
Inclusivas, Inovadoras e Seguras". Serão 
financiadas ações específicas destinadas a 
apoiar iniciativas de sensibilização sobre a 
importância da carreira de investigação, 
bem como a difusão dos resultados da 
investigação e inovação gerados em 
trabalhos apoiados por Ações Marie Curie.

eficiente será essencial proceder ao 
acompanhamento dos progressos 
realizados. O programa apoiará o 
desenvolvimento de indicadores e a análise 
de dados relacionados com a mobilidade, 
competências e carreiras dos 
investigadores com vista a identificar 
lacunas nas Ações Marie Curie e a 
aumentar o impacto dessas ações. Estas 
atividades serão implementadas 
procurando sinergias e uma estreita 
coordenação com as ações estratégicas de 
apoio relativas a investigadores, seus 
empregadores e financiadores realizadas no 
âmbito da componente "Ciência para e 
com a Sociedade". Serão financiadas 
ações específicas destinadas a apoiar 
iniciativas de sensibilização sobre a 
importância da carreira de investigação, 
bem como a difusão dos resultados da 
investigação e inovação gerados em 
trabalhos apoiados por Ações Marie Curie.

Or. en

Alteração 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As Ações Marie Curie estarão abertas a 
atividades de formação e progressão na 
carreira em todos os domínios da 
investigação e inovação abrangidos pelo 
Tratado, desde a investigação fundamental 
até à aceitação pelo mercado e a serviços
de inovação. Os domínios de investigação 
e inovação, bem como os setores, serão 
escolhidos livremente pelos candidatos.

As Ações Marie Curie estarão abertas a 
atividades de formação e progressão na 
carreira em todos os domínios da 
investigação e inovação abrangidos pelo 
Tratado, desde a investigação fundamental 
- incluindo as ciências sociais e humanas-
até à aceitação pelo mercado e a serviços 
de inovação. Os domínios de investigação 
e inovação, bem como os setores, serão 
escolhidos livremente pelos candidatos.

Or. en
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Alteração 432
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em todas as atividades supramencionadas 
será dada atenção ao incentivo a uma forte 
participação das empresas, em especial das 
PME, bem como de outros agentes 
socioeconómicos a fim de permitir o 
sucesso na implementação e impacto das 
Ações Marie Curie. É promovida a 
cooperação a longo prazo entre os 
estabelecimentos de ensino superior, as 
organizações de investigação e o setor 
privado, tendo em conta a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, em 
todas as Ações Marie Curie.

Em todas as atividades supramencionadas 
será dada atenção ao incentivo a uma forte 
participação das empresas, em especial das 
PME, organizações da sociedade civil,
bem como de outros agentes 
socioeconómicos a fim de permitir o 
sucesso na implementação e impacto das 
Ações Marie Curie. É promovida a 
cooperação a longo prazo entre os 
estabelecimentos de ensino superior, as 
organizações de investigação e o setor 
privado, tendo em conta a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, em 
todas as Ações Marie Curie.

Or. en

Alteração 433
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em todas as atividades supramencionadas 
será dada atenção ao incentivo a uma forte 
participação das empresas, em especial das 
PME, bem como de outros agentes 
socioeconómicos a fim de permitir o 
sucesso na implementação e impacto das 
Ações Marie Curie. É promovida a 
cooperação a longo prazo entre os 
estabelecimentos de ensino superior, as 
organizações de investigação e o setor 

Em todas as atividades supramencionadas 
será dada atenção ao incentivo a uma forte 
participação das empresas, em especial das 
PME, organizações da sociedade civil, 
bem como de outros agentes 
socioeconómicos a fim de permitir o 
sucesso na implementação e impacto das 
Ações Marie Curie. É promovida a 
cooperação a longo prazo entre os 
estabelecimentos de ensino superior, as 
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privado, tendo em conta a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, em 
todas as Ações Marie Curie.

organizações de investigação e o setor 
privado, tendo em conta a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, em 
todas as Ações Marie Curie.

Or. en

Alteração 434
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.6 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir a abertura a todas as 
fontes de talentos, serão asseguradas 
medidas gerais com vista a eliminar 
eventuais distorções no acesso às 
subvenções, por exemplo incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
Ações Marie Curie e estabelecendo 
referências em matéria de participação de 
géneros. Além disso, as Ações Marie Curie 
darão apoio para os investigadores se 
estabelecerem numa via profissional mais 
estável e conseguirem um equilíbrio 
adequado entre a vida pessoal e 
profissional, tomando em consideração a 
sua situação familiar, e contribuirão para 
facilitar o regresso à carreira de 
investigação após uma interrupção. Os 
princípios da Carta Europeia dos 
Investigadores e do Código de Conduta 
para o Recrutamento de Investigadores que 
promovem o recrutamento aberto e 
condições de trabalho atraentes terão de ser 
aprovados e aplicados por todos os 
participantes que beneficiem de 
financiamento.

A fim de permitir a abertura a todas as 
fontes de talentos, serão asseguradas 
medidas gerais com vista a eliminar 
eventuais distorções no acesso às 
subvenções, por exemplo incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
Ações Marie Curie, estabelecendo 
referências em matéria de participação de 
géneros e apoiando o regresso dos 
investigadores ao trabalho após uma 
interrupção da carreira. Além disso, as 
Ações Marie Curie darão apoio para os 
investigadores se estabelecerem numa via 
profissional mais estável e conseguirem um 
equilíbrio adequado entre a vida pessoal e 
profissional, tomando em consideração a 
sua situação familiar, e contribuirão para 
facilitar o regresso à carreira de 
investigação após uma interrupção. Os 
princípios da Carta Europeia dos 
Investigadores e do Código de Conduta 
para o Recrutamento de Investigadores que 
promovem o recrutamento aberto e 
condições de trabalho atraentes terão de ser 
aprovados e aplicados por todos os 
participantes que beneficiem de 
financiamento.

Or. en
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Alteração 435
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.6 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir a abertura a todas as 
fontes de talentos, serão asseguradas 
medidas gerais com vista a eliminar 
eventuais distorções no acesso às 
subvenções, por exemplo incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
Ações Marie Curie e estabelecendo 
referências em matéria de participação de 
géneros. Além disso, as Ações Marie Curie 
darão apoio para os investigadores se 
estabelecerem numa via profissional mais 
estável e conseguirem um equilíbrio 
adequado entre a vida pessoal e 
profissional, tomando em consideração a 
sua situação familiar, e contribuirão para 
facilitar o regresso à carreira de 
investigação após uma interrupção. Os 
princípios da Carta Europeia dos 
Investigadores e do Código de Conduta 
para o Recrutamento de Investigadores que 
promovem o recrutamento aberto e 
condições de trabalho atraentes terão de ser 
aprovados e aplicados por todos os 
participantes que beneficiem de 
financiamento.

A fim de permitir a abertura a todas as 
fontes de talentos, serão asseguradas 
medidas gerais com vista a eliminar 
eventuais distorções no acesso às 
subvenções, por exemplo incentivando a 
igualdade de oportunidades em todas as 
Ações Marie Curie e estabelecendo 
referências em matéria de participação,
tanto de homens como de mulheres. Além 
disso, as Ações Marie Curie darão apoio 
para os investigadores se estabelecerem 
numa via profissional mais estável e 
conseguirem um equilíbrio adequado entre 
a vida pessoal e profissional, tomando em 
consideração a sua situação familiar, e 
contribuirão para facilitar o regresso à 
carreira de investigação após uma 
interrupção. Os princípios da Carta 
Europeia dos Investigadores e do Código 
de Conduta para o Recrutamento de 
Investigadores que promovem o 
recrutamento aberto e condições de 
trabalho atraentes terão de ser aprovados e 
aplicados por todos os participantes que 
beneficiem de financiamento.

Or. en

Alteração 436
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 3 – subponto 3.6 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao participante a quem seja concedido 
financiamento ao abrigo das Ações Marie 
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Curie deve ser dada a faculdade de 
repartir o seu financiamento por um 
período adicional de 12 meses, se 
necessário, a fim de concluir o seu projeto 
de investigação.

Or. en

Alteração 437
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5. Redes de excelência
As atividades visam reduzir as 
disparidades científicas e técnicas na 
União e contribuem, assim, para a 
melhoria da eficácia e excelência globais 
da investigação científica e tecnológica 
em todos os Estados-Membros.
5.1.Objetivos e abordagem específicos
Enquanto contributo para a 
reestruturação dos setores da ciência e da 
tecnologia em algumas partes da Europa 
cujo desempenho é menor e para o 
reforço das excelentes capacidades gerais 
da União nos domínios da investigação e 
da inovação, serão concedidos apoios aos 
centros de investigação de excelência, a 
fim de promover um melhor 
aproveitamento das suas capacidades no 
plano do desenvolvimento económico e 
social.
Tal será realizado através da faculdade de 
os centros de investigação de excelência 
nas partes cientificamente menos 
desenvolvidas da União estabelecerem ou 
melhorarem as suas relações com outros 
centros de investigação de excelência 
noutros locais da União, por meio de 
redes e de acordos de geminação, e 
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aumentarem as suas capacidades de 
investigação e inovação, de forma a 
igualar as dos seus parceiros.
Tal permitirá igualmente uma maior 
participação de algumas comunidades de 
investigação no PQ Horizonte 2020, 
contribuindo, consequentemente, para a 
ampliação necessária dessa participação.
5.2. Aspetos de execução específicos
A atividade abrange todos os domínios da 
ciência e tecnologia.
O financiamento pela União apoiará o 
reagrupamento nas redes de, pelo menos, 
3 centros de investigação e/ou 
tecnológicos, reunindo a investigação 
teórica e aplicada no domínio das ciências 
naturais, sociais e económicas.
Um dos centros tem de ser estabelecido 
num país cientificamente menos 
desenvolvido ou numa região mais 
periférica da União. Um país 
cientificamente menos desenvolvido é 
definido pelo seu nível de participação no 
antigo 7.º PQ: um Estado-Membro que 
tenha menos de dois projetos selecionados 
por cada 1 000 000 de habitantes no PQ7 
é elegível para esta atividade.

Or. en

Alteração 438
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.1.1. Desenvolver novas infraestruturas de 
investigação de craveira mundial

4.1.1. Desenvolver infraestruturas de 
investigação de craveira mundial

Or. fr
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Justificação

O 7.º PQID previa um apoio tanto às novas infraestruturas como as já existentes, o que era 
pertinente. A supressão da palavra "novas" do título abre a possibilidade de prestar apoio às 
infraestruturas existentes. Apoiar as medidas de adaptação para que respondam às 
necessidades atuais representaria uma poupança de tempo e de dinheiro.

Alteração 439
András Gyürk

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é assegurar a implementação, a 
sustentabilidade a longo prazo e o 
funcionamento eficiente das infraestruturas 
de investigação identificadas pelo Fórum 
Europeu de Estratégias para Infraestruturas 
de Investigação (ESFRI) e outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, que contribuirão para a Europa 
responder aos grandes desafios nos 
domínios da ciência, indústria e sociedade. 
Este objetivo incidirá especificamente em 
infraestruturas que estão a criar ou que 
tenham criado a sua governação, por 
exemplo, com base no Consórcio para uma 
Infraestrutura Europeia de Investigação 
(ERIC) ou em qualquer estrutura 
equivalente a nível europeu ou 
internacional.

O objetivo é assegurar a implementação, a 
sustentabilidade a longo prazo e o 
funcionamento eficiente das infraestruturas 
de investigação identificadas pelo Fórum 
Europeu de Estratégias para Infraestruturas 
de Investigação (ESFRI) e outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, incluindo importantes 
infraestruturas regionais com valor 
europeu, que contribuirão para a Europa 
responder aos grandes desafios nos 
domínios da ciência, indústria e sociedade. 
Este objetivo incidirá especificamente em 
infraestruturas que estão a criar ou que 
tenham criado a sua governação, por 
exemplo, com base no Consórcio para uma 
Infraestrutura Europeia de Investigação 
(ERIC) ou em qualquer estrutura 
equivalente a nível europeu ou 
internacional.

Or. en

Alteração 440
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo é assegurar a implementação, a 
sustentabilidade a longo prazo e o 
funcionamento eficiente das infraestruturas 
de investigação identificadas pelo Fórum 
Europeu de Estratégias para Infraestruturas 
de Investigação (ESFRI) e outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, que contribuirão para a Europa 
responder aos grandes desafios nos 
domínios da ciência, indústria e sociedade. 
Este objetivo incidirá especificamente em 
infraestruturas que estão a criar ou que 
tenham criado a sua governação, por 
exemplo, com base no Consórcio para uma 
Infraestrutura Europeia de Investigação 
(ERIC) ou em qualquer estrutura 
equivalente a nível europeu ou 
internacional.

O objetivo é assegurar a implementação, a 
sustentabilidade a longo prazo e o 
funcionamento eficiente das infraestruturas 
de investigação identificadas pelo Fórum 
Europeu de Estratégias para Infraestruturas 
de Investigação (ESFRI) e outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial estabelecidas na Europa, que 
contribuirão para a Europa responder aos 
grandes desafios nos domínios da ciência, 
indústria e sociedade. Este objetivo incidirá 
especificamente em infraestruturas que 
estão a criar ou que tenham criado a sua 
governação, por exemplo, com base no 
Consórcio para uma Infraestrutura 
Europeia de Investigação (ERIC) ou em 
qualquer estrutura equivalente a nível 
europeu ou internacional.

Or. en

Alteração 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação que 
não figuram na lista do ESFRI, mas que 
desempenham um papel importante à 
escala transregional, devem ser 
igualmente apoiadas.
O PQ Horizonte 2020 deve também apoiar 
a cooperação transnacional no que 
respeita às infraestruturas de 
investigação.
A Comissão Europeia deverá apoiar os 
Estados-Membros nos seus esforços para 
a otimização das instalações de 
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investigação através da criação de uma 
base de dados à escala da UE sobre todas 
as infraestruturas de investigação 
regionais amplamente acessíveis.

Or. en

Alteração 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A fase de exploração (por exemplo, 
acesso, tratamento de dados e atividades de 
proximidade, formação e cooperação 
internacional).

(c) A fase de exploração (por exemplo, 
acesso, tratamento de dados e atividades de 
proximidade, formação e cooperação 
internacional), incluindo a 
comparticipação nos custos de 
financiamento, a fim de assegurar 
sustentabilidade e máxima qualidade.

Or. en

Alteração 443
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A fase de exploração (por exemplo, 
acesso, tratamento de dados e atividades de 
proximidade, formação e cooperação
internacional).

(c) A fase de exploração (por exemplo, 
atividades de coordenação ao nível 
europeu, acesso transnacional, tratamento 
de dados e atividades de proximidade, 
formação e cooperação internacional).

Or. en
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Alteração 444
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.1 – parágrafo 2 – alínea c-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A fase de reposicionamento das 
infraestruturas existentes (por exemplo, 
medidas de adaptação para uma melhor 
adequação estratégica). 

Or. fr

Justificação

O 7.º PQID previa um apoio tanto às novas infraestruturas como as já existentes, o que era 
pertinente. A supressão da palavra "novas" do título abre a possibilidade de prestar apoio às 
infraestruturas existentes. Apoiar as medidas de adaptação para que respondam às 
necessidades atuais representaria uma poupança de tempo e de dinheiro.

Alteração 445
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União apoiará redes que reúnam e 
integrem, à escala europeia, importantes 
infraestruturas de investigação nacionais. 
Será concedido financiamento para apoiar, 
em especial, o acesso transnacional e 
virtual dos investigadores e a 
harmonização e melhoria dos serviços 
prestados pelas infraestruturas. Cerca de 
uma centena de infraestruturas de redes em 
todos os domínios da ciência e tecnologia 
teriam necessidade desse apoio, podendo o 
número de investigadores beneficiários do 
acesso a essas instalações ser anualmente 
da ordem de vinte mil investigadores.

A União apoiará redes que reúnam e 
integrem, à escala europeia, importantes 
infraestruturas de investigação nacionais, 
com particular ênfase na promoção do 
recurso às redes e na integração de 
comunidades científicas dos Estados-
Membros da UE-15 e UE-12, por 
exemplo, através de um panorama mais 
integrado das infraestruturas de 
investigação. Será concedido 
financiamento para apoiar, em especial, o 
acesso transnacional e virtual dos 
investigadores e a harmonização e 
melhoria dos serviços prestados pelas 
infraestruturas. Cerca de uma centena de 
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infraestruturas de redes em todos os 
domínios da ciência e tecnologia teriam 
necessidade desse apoio, podendo o 
número de investigadores beneficiários do 
acesso a essas instalações ser anualmente 
da ordem de vinte mil investigadores.

Or. en

Alteração 446
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A União apoiará redes que reúnam e 
integrem, à escala europeia, importantes 
infraestruturas de investigação nacionais. 
Será concedido financiamento para apoiar, 
em especial, o acesso transnacional e 
virtual dos investigadores e a 
harmonização e melhoria dos serviços 
prestados pelas infraestruturas. Cerca de 
uma centena de infraestruturas de redes em 
todos os domínios da ciência e tecnologia 
teriam necessidade desse apoio, podendo o 
número de investigadores beneficiários do 
acesso a essas instalações ser anualmente 
da ordem de vinte mil investigadores.

A União apoiará redes que reúnam e 
integrem, à escala europeia, importantes 
infraestruturas nacionais de investigação
teórica e aplicada. Será concedido 
financiamento para apoiar, em especial, o 
acesso transnacional e virtual dos 
investigadores e a harmonização e 
melhoria dos serviços prestados pelas 
infraestruturas. Cerca de uma centena de 
infraestruturas de redes em todos os 
domínios da ciência e tecnologia teriam 
necessidade desse apoio, podendo o 
número de investigadores beneficiários do 
acesso a essas instalações ser anualmente 
da ordem de vinte mil investigadores.

Or. en

Alteração 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é realizar, até 2020, um espaço O objetivo é realizar, até 2020, um espaço 
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europeu único e aberto para a investigação 
em linha em que os investigadores 
beneficiem de serviços de ponta, universais 
e fiáveis para fins de ligação em rede e 
computação e um acesso aberto e sem 
descontinuidades a ambientes de 
ciberciência e a recursos de dados globais.

europeu único e aberto para a investigação 
em linha em que os investigadores 
beneficiem de serviços de ponta, universais 
e fiáveis para fins de ligação em rede e 
computação e um acesso aberto e sem 
descontinuidades a ambientes de 
ciberciência e a recursos de dados globais.
É, por conseguinte, adequado que 38% do 
orçamento previsto no presente objetivo 
específico sejam atribuídos à investigação
e inovação das infraestruturas 
eletrónicas.

Or. en

Alteração 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de atingir este objetivo, será dado 
apoio a: redes globais de investigação e 
educação que prestem a pedido serviços 
avançados, normalizados e moduláveis 
interdomínios; infraestruturas de rede e de 
computação em nuvem que proporcionem 
uma capacidade quase ilimitada de 
computação e processamento de dados; um 
ecossistema de instalações de 
supercomputação à escala "exa"; uma 
infraestrutura de software e de serviços 
para, por exemplo, simulação e 
visualização; ferramentas para colaboração 
em tempo real e uma infraestrutura de 
dados científicos interoperável, aberta e de 
confiança.

A fim de atingir este objetivo, será dado 
apoio a: redes globais de investigação e 
educação que prestem a pedido serviços 
comuns avançados, normalizados e 
moduláveis interinstitucionais e 
interdomínios; infraestruturas de rede e de 
computação em nuvem que proporcionem 
uma capacidade quase ilimitada de 
computação e processamento de dados; um 
ecossistema de instalações de 
supercomputação à escala "exa"; uma 
infraestrutura de software e de serviços 
para, por exemplo, simulação e 
visualização; ferramentas para colaboração 
em tempo real e uma infraestrutura de 
dados científicos interoperável, aberta e de 
confiança.

Or. en
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Alteração 449
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.1 – parágrafo 2 – alínea d-A) 
(nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Apoiar atividades que visem 
melhorar a interoperabilidade das 
infraestruturas de investigação, incluindo 
as infraestruturas eletrónicas.

Or. en

Alteração 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.1 – subponto 4.1.3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O acesso global em linha das 
universidades e instituições de 
investigação europeias à maior parte das 
publicações científicas mundiais 
assentará na consolidação de uma 
infraestrutura eletrónica da UE destinada 
uma biblioteca científica aberta em linha.

Or. en

Alteração 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União apoiará a O financiamento da União apoiará o 
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formação do pessoal responsável pela 
gestão e operação de infraestruturas de 
investigação de interesse pan-europeu, o 
intercâmbio de pessoal e de melhores 
práticas entre instalações e uma 
disponibilidade adequada de recursos 
humanos em disciplinas-chave, incluindo a 
emergência de currículos de ensino 
específicos.

ensino e a formação do pessoal 
responsável pela utilização, gestão e 
operação de infraestruturas de investigação 
de interesse pan-europeu, o intercâmbio de 
pessoal e de melhores práticas entre 
instalações, incluindo um regime de 
destacamento para os quadros superiores 
e gestores de projeto, bem como uma 
disponibilidade adequada de recursos 
humanos em disciplinas-chave, incluindo a 
emergência de currículos de ensino 
específicos.

Or. en

Alteração 452
András Gyürk

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União apoiará a 
formação do pessoal responsável pela 
gestão e operação de infraestruturas de 
investigação de interesse pan-europeu, o 
intercâmbio de pessoal e de melhores 
práticas entre instalações e uma 
disponibilidade adequada de recursos 
humanos em disciplinas-chave, incluindo a 
emergência de currículos de ensino 
específicos.

O financiamento da União apoiará a 
formação do pessoal responsável pela 
gestão e operação de infraestruturas de 
investigação de interesse pan-europeu, o 
intercâmbio de pessoal e de melhores 
práticas entre instalações e uma 
disponibilidade adequada de recursos 
humanos em disciplinas-chave, incluindo a 
emergência de currículos de ensino 
específicos. Deverão ser encorajadas a 
sinergia e a consistência com as ações 
Marie Sklodowska Curie e com as 
Comunidades de Conhecimento e 
Inovação do EIT.

Or. en

Alteração 453
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União apoiará a 
formação do pessoal responsável pela 
gestão e operação de infraestruturas de 
investigação de interesse pan-europeu, o 
intercâmbio de pessoal e de melhores 
práticas entre instalações e uma 
disponibilidade adequada de recursos 
humanos em disciplinas-chave, incluindo a 
emergência de currículos de ensino 
específicos.

O financiamento da União apoiará a 
formação do pessoal responsável pela 
gestão e operação de infraestruturas de 
investigação de interesse pan-europeu, o 
intercâmbio de pessoal, especialmente 
entre os Estados-Membros da UE-15 e 
UE-12, bem como de melhores práticas 
entre instalações e uma disponibilidade 
adequada de recursos humanos em 
disciplinas-chave, incluindo a emergência 
de currículos de ensino específicos.

Or. en

Alteração 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – parte I – ponto 4 – subponto 4.3 – subponto 4.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é facilitar o desenvolvimento de 
infraestruturas de investigação globais, ou 
seja, infraestruturas de investigação que 
exijam financiamentos e acordos à escala 
mundial. O objetivo é também facilitar a 
cooperação de infraestruturas de 
investigação europeias com as suas 
congéneres não europeias, garantindo a sua 
amplitude e interoperabilidade globais e 
estabelecer acordos internacionais sobre a 
utilização, abertura ou cofinanciamento 
recíprocos de infraestruturas. Quanto a este 
aspeto, serão tidas em devida consideração 
as recomendações do Grupo de Carnegie 
de Altos Funcionários sobre Infraestruturas 
de Investigação Globais. Será também tida 
em conta a necessidade de assegurar uma 
participação adequada da União em 
coordenação com organismos 

O objetivo é facilitar o desenvolvimento de 
infraestruturas de investigação globais, ou 
seja, infraestruturas de investigação que 
exijam financiamentos e acordos à escala 
mundial. O objetivo é também facilitar a 
cooperação de infraestruturas de 
investigação europeias com as suas 
congéneres não europeias, garantindo a sua 
amplitude e interoperabilidade globais e 
estabelecer acordos internacionais sobre a 
utilização, abertura ou cofinanciamento 
recíprocos de infraestruturas. Quanto a este 
aspeto, serão tidas em devida consideração 
as recomendações do Grupo de Carnegie 
de Altos Funcionários sobre Infraestruturas 
de Investigação Globais. Será também tida 
em conta a necessidade de assegurar uma 
participação adequada da União em 
coordenação com organismos 
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internacionais como a ONU ou a OCDE. internacionais como a ONU ou a OCDE.
Deverão ser igualmente abordadas as 
parcerias com países em desenvolvimento 
no domínio das infraestruturas de 
investigação, por exemplo, enquanto parte 
da Estratégia Conjunta África -UE.

Or. en

Alteração 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Difusão da excelência e alargamento 
da participação
A fim de ajudar a eliminar o fosso da 
investigação e da inovação na Europa, é 
necessário 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). 
Quando possível, será fomentada a 
interoperabilidade entre os dois 
instrumentos. 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 inovação, que será distinto, 
mas complementar, relativamente às 
políticas e ações dos fundos da política de 
coesão. Estas medidas incluem:
(a) A ligação de instituições, centros de 
excelência e regiões inovadoras 
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emergentes em Estados-Membros menos 
desenvolvidos com congéneres 
internacionais líderes noutros locais da 
Europa. Este aspeto envolverá 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 
"clusters" inovadores e o reconhecimento 
da excelência em regiões menos 
desenvolvidas, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
cumpram as normas internacionais.
(b) O lançamento de um concurso para a 
fundação de centros de investigação 
internacionalmente competitivos em 
regiões de coesão: os candidatos ao 
concurso devem ser equipas compostas 
por uma região inovadora, embora menos 
desenvolvida, e por um centro de 
excelência internacionalmente 
reconhecido de outra parte da Europa. Os 
conceitos científicos subjacentes aos 
institutos de investigação recentemente 
fundados devem ser avaliados com base 
no princípio da excelência; é necessário 
exigir às regiões a conceção de uma 
abordagem global viável que vise a 
criação de uma infraestrutura e de um 
ambiente geral propícios à investigação e 
à inovação, objetivo que deve ser atingido 
com a ajuda dos seus fundos estruturais; 
este concurso deve constituir um 
complemento aos esforços empreendidos 
pelas regiões economicamente mais 
desfavorecidas no desenvolvimento de 
uma estratégia de especialização 
inteligente a longo prazo.
(c) A criação de "Cátedras do EEI" para 
atrair académicos eminentes a instituições 
com um claro potencial de excelência em 
investigação, contribuindo para que essas 
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instituições possam explorar plenamente 
esse potencial e, assim, criar condições 
equitativas para a investigação e inovação 
no âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação. Tal incluirá o apoio 
institucional à criação de um ambiente de 
investigação competitivo e das condições-
quadro necessárias para atrair, manter e 
desenvolver investigadores de alto nível 
nessas instituições.
(d) A atribuição de um "selo de 
excelência" às propostas de projetos CEI, 
Marie Sklodowska Curie ou elaboradas 
em colaboração que tenham obtido 
avaliação positiva, mas que não tenham 
obtido financiamento devido a limitações 
orçamentais. Os fundos nacionais e 
regionais poderão, assim, ser encorajados 
a contribuir para o financiamento de 
projetos que cumpram os critérios de 
excelência, mas que não possam ser 
financiados devido à ausência de fundos 
europeus.
(e) A atribuição de um "selo de 
excelência" a projetos concluídos, a fim 
de facilitar o financiamento do 
acompanhamento (por exemplo, projetos 
à escala piloto, projetos de demonstração 
ou valorização dos resultados da 
investigação), por fontes nacionais ou 
regionais.
(f) A atribuição de "bolsas de regresso" 
do CEI a investigadores atualmente a 
trabalhar fora da Europa e que desejem 
trabalhar na Europa, ou a investigadores 
que já trabalham na Europa e que 
desejem deslocar-se para uma região 
menos desenvolvida.
(g) O apoio a acordos complementares 
assinados entre organizações 
beneficiárias de projetos de investigação 
em colaboração com outras entidades e 
organizações sediadas principalmente 
noutros países que não os diretamente 
envolvidos no projeto, com o objetivo 
específico de facilitar as oportunidades de 
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formação (designadamente, posições para 
doutorados e pós-doutorados).
(h) O reforço das redes bem sucedidas, 
para 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 a associar 
"bolsas de excelência" (comunidades 
científicas de elevada qualidade e 
investigadores em início de carreira) em 
toda a Europa.
(i) O 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.
(j) A disponibilização de bolsas de 
doutoramento e pós-doutoramento e 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.
(k) O apoio ao desenvolvimento e 
acompanhamento de estratégias de 
especialização inteligente. Será 
disponibilizado um mecanismo de apoio 
às políticas e será facilitada a 
aprendizagem política a nível regional 
mediante a avaliação internacional 
interpares e a partilha das melhores 
práticas.
(l) A criação de um mercado em linha, no 
qual a propriedade intelectual possa ser 
publicitada, a fim de reunir os 
proprietários e os utilizadores de DPI.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que a atual fuga de cérebros de vários Estados-Membros constitui um 
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problema grave para a Europa, deve explorar-se plenamente a excelência, aumentando as 
sinergias entre o PQ Horizonte 2020 e os Fundos Estruturais, por exemplo, através da 
realização de um concurso, tal como foi sugerido pelo PE no Relatório Matias. A região 
utilizará recursos próprios e financiamento ao abrigo do FEDER, que não são sujeitos a 
concurso, para criar a infraestrutura necessária. O financiamento através da Iniciativa 
Horizonte 2020 deverá ser utilizado para promover a excelência da investigação.

Alteração 456
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. CIÊNCIA PARA E COM A 
SOCIEDADE, RUMO À 
INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 
RESPONSÁVEIS
4.1 Garantir o empenho da sociedade na 
investigação e inovação
Apoiar o empenho social na investigação 
e inovação e promover a investigação e 
inovação transdisciplinares e apoiar, 
nomeadamente, a participação dos 
cidadãos na investigação e inovação.
4.2 Promover a igualdade de género
Promover a igualdade de género, 
mediante o apoio a mudanças na 
organização das instituições de 
investigação e na conceção das atividades 
de investigação. Tal engloba as suas 
várias dimensões, que dizem respeito 
designadamente a: assegurar a igualdade 
nas carreiras de investigação e na tomada 
de decisões e a incluir questões de género 
no desenvolvimento da investigação.
4.3 Melhorar a literacia científica dos 
cidadãos
Tornar os cidadãos versados em ciência 
através da educação científica formal e 
informal e da divulgação de atividades 
baseadas na ciência, nomeadamente em 
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centros científicos e museus, como uma 
necessidade essencial ao desenvolvimento 
da sociedade futura enquanto força de 
trabalho e base para a coexistência em 
democracia; tornar as carreiras 
científicas e tecnológicas atrativas para os 
jovens e promover uma interação 
sustentável entre as escolas e as 
instituições de investigação, a indústria e 
as organizações da sociedade civil.
4.4 Promover um quadro de ética para a 
investigação e inovação
Promover um quadro de ética para a 
investigação e inovação, com base nos 
princípios éticos fundamentais, incluindo 
os consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União e em toda a 
legislação e convenções pertinentes da 
União.
4.5 Melhorar o livre acesso aos resultados 
científicos
Melhorar o livre acesso aos resultados 
científicos (designadamente a publicações 
e dados), a fim de assegurar a 
transparência e a confiança entre os 
intervenientes, promover a excelência 
científica e dissociar o potencial da 
inovação da produção de conhecimentos e 
da competitividade económica.
4.6 Desenvolver o quadro de governação 
para o desenvolvimento da investigação e 
inovação responsáveis
Desenvolver um quadro de governação 
para o desenvolvimento da investigação e 
inovação responsáveis que encoraje os 
intervenientes sociais (investigadores, 
sociedade civil, indústria, decisores 
políticos) a trabalhar em conjunto 
durante todo o processo de investigação e 
inovação, no sentido de o harmonizar 
melhor, bem como os seus resultados e 
impacto, com as expectativas, 
necessidades e valores da sociedade.
4.7 Reforçar o conhecimento científico e a 
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comunicação
Apoiar o reforço da comunicação do 
conhecimento científico, a fim de 
melhorar a qualidade e a eficácia da 
interação entre cientistas, meios de 
comunicação e opinião pública.

Or. en

Alteração 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Investigação e inovação responsáveis
A fim de promover um diálogo eficaz 
entre ciência e sociedade, recrutar novos 
talentos para a ciência e combinar a 
excelência científica com a consciência e 
a responsabilidade sociais, serão apoiadas 
as seguintes atividades:
(a) Carreiras científicas e tecnológicas 
atraentes para os jovens estudantes: 
promoção nas escolas de carreiras 
científicas nos domínios da ciência, da 
tecnologia e da engenharia; abertura das 
universidades aos jovens estudantes; 
promoção de museus da ciência 
interativos e atraentes por parte das 
autoridades nacionais e regionais; 
incentivo à interação sustentável entre 
escolas e instituições de investigação, por 
um lado, e entre alunos e as suas famílias, 
bem como entre professores de ciências e 
investigadores científicos, por outro.
(b) Promover a igualdade de género nas 
suas duas vertentes: assegurar a 
igualdade nas carreiras de investigação 
através da inclusão das questões de 
género no desenvolvimento da 
investigação; promover a igualdade de 
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género, em particular, mediante o apoio a 
mudanças na organização dos institutos 
de investigação, bem como no conteúdo e 
na conceção das atividades de 
investigação.
(c) Integração da sociedade nas questões 
da ciência e da inovação: monitorizar a 
perceção da ciência pelos cidadãos e 
apoiar a sua participação nas políticas de 
investigação e inovação; permitir que 
todos os intervenientes sociais interajam 
no ciclo da inovação, a fim de aumentar a 
qualidade, relevância, aceitabilidade e 
sustentabilidade dos resultados da 
inovação, através da integração dos 
interesses e valores da sociedade; 
integração da sociedade nas questões da 
ciência e inovação; monitorizar a 
perceção da ciência pelos cidadãos e 
apoiar a sua participação em questões 
relacionadas com o desenvolvimento 
científico e tecnológico. Tal exige o 
desenvolvimento de competências, 
conhecimentos e capacidades específicas 
a nível individual e organizacional, bem 
como a nível nacional e transnacional, 
bem como a monitorização da perceção 
da ciência pelos cidadãos e do apoio à sua 
participação na política de investigação e 
inovação.
(d) Tornar os cidadãos versados em 
ciência através da educação científica 
formal e informal e da divulgação de 
atividades baseadas na ciência, 
nomeadamente em centros científicos, 
como uma necessidade essencial ao 
desenvolvimento da sociedade futura 
enquanto força de trabalho e base para a 
coexistência em democracia: será 
cultivada uma sociedade versada em 
ciência, responsável e criativa mediante a 
investigação e promoção de métodos 
adequados de ensino das ciências, 
contribuindo para uma melhor educação 
científica e tecnológica, tanto no plano 
formal, como no plano informal, para 
atividades científicas baseadas em 
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projetos e para a rede de cientistas e não 
cientistas a nível nacional, europeu e 
internacional. Tal implica a promoção e o 
fomento da literacia científica dos 
cidadãos através de uma educação 
científica eficaz, tanto no plano formal, 
como no plano informal, e a difusão de 
atividades de base científica, 
designadamente, em centros de ciência e 
outros meios apropriados;
(e) Livre acesso a resultados e dados 
científicos, a fim de aumentar a 
excelência científica e a competitividade 
económica: promoção de uma base de 
dados única com todos os projetos 
europeus de investigação financiados e 
com todos os resultados científicos. As 
entidades financiadoras nacionais e 
regionais serão incentivadas a partilhar a 
mesma informação sobre os projetos 
nacionais/regionais. Será também 
promovida a inclusão dos resultados 
científicos nesta base de dados.
(f) Governação para o desenvolvimento de 
uma investigação e inovação 
responsáveis, envolvendo todos os 
interessados (investigadores, autoridades 
públicas, indústria), que seja sensível às 
necessidades e exigências da sociedade e 
que controle a sua evolução: moldar a 
governação para o desenvolvimento de 
uma investigação e inovação 
responsáveis, envolvendo todos os 
interessados e promovendo o papel do 
conhecimento científico especializado nos 
processos de decisão, nomeadamente a 
participação de cientistas e organizações 
de investigação independentes em 
controvérsias sociais e questões 
relacionadas com a gestão do risco. Será 
promovido um quadro de ética para a 
investigação e inovação, com base nos 
princípios éticos fundamentais, incluindo 
os consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União e em toda a 
legislação e convenções relevantes da 
União, em coordenação com as 
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organizações internacionais relevantes. 
Devem ser tidos em conta os pareceres do 
Grupo Europeu sobre a Ética na Ciência 
e nas Novas Tecnologias.
(g) Reforçar a comunicação do 
conhecimento científico, a fim de 
melhorar a qualidade e a eficácia da 
interação entre cientistas, comunicação 
social geral e opinião pública: a fim de 
melhorar a difusão de conhecimentos a 
nível da comunidade científica e do 
público em geral, será promovido um 
maior desenvolvimento da acessibilidade e 
da utilização dos resultados da 
investigação realizada com financiamento 
público. Esta vertente reforçará o 
conhecimento sobre a comunicação 
científica, a fim de melhorar a qualidade 
e a eficácia das interações entre cientistas, 
comunicação social e opinião pública e 
promoverá uma maior participação dos 
cidadãos como intervenientes ativos e, 
sempre que possível e apropriado, como 
participantes da própria investigação.

Or. en

Alteração 458
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – título

Texto da Comissão Alteração

Liderança industrial Liderança Industrial e no Setor dos 
Serviços

Or. ro

Alteração 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu
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Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O sucesso obtido pela indústria europeia ao 
dominar e implantar tecnologias 
facilitadoras constitui um fator 
fundamental para o reforço da 
produtividade da Europa e para a sua 
capacidade de inovação, bem como para 
assegurar que a Europa disponha de um 
economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
únicas para os desafios societais. As 
atividades de inovação serão combinadas 
com I&D, como parte integrante do 
financiamento.

O sucesso obtido pela indústria europeia ao 
dominar e implantar tecnologias 
facilitadoras constitui um fator 
fundamental para o reforço da 
produtividade da Europa e para a sua 
capacidade de inovação, bem como para 
assegurar que a Europa disponha de um 
economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
únicas para os desafios societais. As 
atividades de inovação serão combinadas 
com I&D, como parte integrante do 
financiamento. Será dada a devida 
atenção a projetos em pequena e média 
escala.

Or. en

Alteração 460
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subtítulo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O sucesso obtido pela indústria e pelos
serviços europeus ao dominarem e 
implantarem tecnologias facilitadoras 
constitui um fator fundamental para o 
reforço da produtividade da Europa e para 
a sua capacidade de inovação, bem como 
para assegurar que a Europa disponha de 
uma economia avançada, sustentável e 
competitiva, de liderança mundial em 
setores de aplicações de alta tecnologia e 
de capacidade para desenvolver soluções 
únicas para os desafios societais. As 
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atividades de inovação serão combinadas 
com I&D, como parte integrante do 
financiamento.

atividades de inovação serão combinadas 
com I&D, como parte integrante do 
financiamento.

Or. ro

Alteração 461
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
"Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais" são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microelectrónica e nanoelectrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Muitos produtos inovadores 
incorporam várias destas tecnologias 
simultaneamente, como partes separadas 
ou integradas. Embora cada tecnologia 
ofereça inovação tecnológica, o benefício 
acumulado da combinação de uma série de 
tecnologias facilitadoras pode também 
permitir saltos tecnológicos. A exploração 
do potencial de tecnologias facilitadoras 
essenciais transversais permitirá valorizar a 
competitividade dos produtos e o seu 
impacto. Serão, por conseguinte, 
exploradas as numerosas interações destas 
tecnologias. Será prestado apoio 
específico a projetos de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala.

Uma componente importante da 
"Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais" são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Muitos produtos inovadores 
incorporam várias destas tecnologias 
simultaneamente, como partes separadas 
ou integradas. Embora cada tecnologia 
ofereça inovação tecnológica, o benefício 
acumulado da combinação de uma série de 
tecnologias facilitadoras pode também 
permitir saltos tecnológicos. A exploração 
do potencial de tecnologias facilitadoras 
essenciais transversais permitirá valorizar a 
competitividade dos produtos e o seu 
impacto. Serão, por conseguinte, 
exploradas as numerosas interações destas 
tecnologias.

Or. en

Alteração 462
Patrizia Toia
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Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
"Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais" são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microelectrónica e nanoelectrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Muitos produtos inovadores 
incorporam várias destas tecnologias 
simultaneamente, como partes separadas 
ou integradas. Embora cada tecnologia 
ofereça inovação tecnológica, o benefício 
acumulado da combinação de uma série de 
tecnologias facilitadoras pode também 
permitir saltos tecnológicos. A exploração 
do potencial de tecnologias facilitadoras 
essenciais transversais permitirá valorizar a 
competitividade dos produtos e o seu 
impacto. Serão, por conseguinte, 
exploradas as numerosas interações destas 
tecnologias. Será prestado apoio específico 
a projetos de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala.

Uma componente importante da 
"Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais" são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Muitos produtos inovadores 
incorporam várias destas tecnologias 
simultaneamente, como partes separadas 
ou integradas, assim como uma grande 
parte dos resultados provenientes da 
investigação científica básica, 
nomeadamente a matemática. Embora 
cada tecnologia ofereça inovação 
tecnológica, o benefício acumulado da 
combinação de uma série de tecnologias 
facilitadoras e ferramentas matemáticas 
pode também permitir saltos tecnológicos. 
A exploração do potencial de tecnologias 
facilitadoras essenciais transversais 
permitirá valorizar a competitividade dos 
produtos e o seu impacto. Serão, por 
conseguinte, exploradas as numerosas 
interações destas tecnologias e os 
resultados científicos básicos. Será 
prestado apoio específico a projetos de 
linhas-piloto e de demonstração em larga 
escala.

Or. en

Alteração 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 4
COM(2011) 811
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
"Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais" são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microelectrónica e nanoelectrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Muitos produtos inovadores 
incorporam várias destas tecnologias 
simultaneamente, como partes separadas 
ou integradas. Embora cada tecnologia
ofereça inovação tecnológica, o benefício 
acumulado da combinação de uma série de 
tecnologias facilitadoras pode também 
permitir saltos tecnológicos. A exploração 
do potencial de tecnologias facilitadoras 
essenciais transversais permitirá valorizar a 
competitividade dos produtos e o seu 
impacto. Serão, por conseguinte, 
exploradas as numerosas interações destas 
tecnologias. Será prestado apoio específico 
a projetos de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala.

Uma componente importante da 
"Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais" são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
tecnologias da água, materiais avançados 
e sistemas de fabrico avançados. Muitos 
produtos inovadores incorporam várias 
destas tecnologias simultaneamente, como 
partes separadas ou integradas. Embora 
cada tecnologia ofereça inovação 
tecnológica, o benefício acumulado da 
combinação de uma série de tecnologias 
facilitadoras pode também permitir saltos 
tecnológicos. A exploração do potencial de 
tecnologias facilitadoras essenciais 
transversais permitirá valorizar a 
competitividade dos produtos e o seu 
impacto. Serão, por conseguinte, 
exploradas as numerosas interações destas 
tecnologias. Será prestado apoio específico 
a projetos de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala.

Or. en

Alteração 464
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio centrar-se-á nomeadamente nas 
fases pré-comercial e pré-competitiva. O 
financiamento visará ultrapassar 
obstáculos tecnológicos comuns, em vez 
de selecionar vencedores ou financiar 
linhas de produção específicas e 
atividades de empresas unipessoais. As 
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atividades serão concebidas de modo a 
apoiar a competitividade industrial, 
estimulando a indústria, para que esta 
melhore particularmente a sua eficiência 
energética e em termos de recursos, e 
aumente os seus investimentos no 
domínio da investigação e inovação.

Or. en

Alteração 465
Maria da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades de inovação incluirão a 
integração de tecnologias individuais; 
demonstração de capacidades para gerar e 
proporcionar produtos e serviços 
inovadores; projetos-piloto a nível de 
utilizadores e clientes a fim de provar a 
viabilidade e o valor acrescentado e 
demonstradores em larga escala para 
facilitar a aceitação pelo mercado dos 
resultados da investigação.

As atividades de inovação incluirão a 
integração de tecnologias individuais; 
demonstração de capacidades para gerar e 
proporcionar produtos e serviços 
inovadores; projetos-piloto a nível de 
utilizadores e clientes a fim de provar a 
viabilidade e o valor acrescentado e 
demonstradores em larga escala para 
facilitar a aceitação pelo mercado dos 
resultados da investigação. É igualmente 
importante promover, a nível europeu, 
abordagens ascendentes e de colaboração 
para a inovação radical e incremental, 
tanto no plano digital, como no plano 
físico, mobilidade dos jovens inovadores e 
incubadores/aceleradores.  

Or. en

Alteração 466
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

As atividades de inovação incluirão a 
integração de tecnologias individuais; 
demonstração de capacidades para gerar e 
proporcionar produtos e serviços 
inovadores; projetos-piloto a nível de 
utilizadores e clientes a fim de provar a 
viabilidade e o valor acrescentado e 
demonstradores em larga escala para 
facilitar a aceitação pelo mercado dos 
resultados da investigação.

As atividades de inovação incluirão a 
integração de tecnologias individuais; 
demonstração de capacidades para gerar e 
proporcionar produtos e serviços 
inovadores; projetos-piloto a nível de 
utilizadores e clientes a fim de provar a 
viabilidade e o valor acrescentado e 
demonstradores em larga escala para 
facilitar a aceitação pelo mercado dos 
resultados da investigação. As atividades 
próximas do mercado serão financiadas 
essencialmente através de instrumentos 
financeiros.

Or. en

Alteração 467
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

As atividades de inovação incluirão a 
integração de tecnologias individuais; 
demonstração de capacidades para gerar e 
proporcionar produtos e serviços 
inovadores; projetos-piloto a nível de 
utilizadores e clientes a fim de provar a 
viabilidade e o valor acrescentado e 
demonstradores em larga escala para 
facilitar a aceitação pelo mercado dos 
resultados da investigação.

As atividades de inovação incluirão a 
integração de tecnologias individuais; 
demonstração de capacidades para gerar e 
proporcionar produtos e serviços 
inovadores; projetos-piloto a nível de 
utilizadores e clientes a fim de provar a 
viabilidade e o valor acrescentado  e 
demonstradores em larga escala para 
facilitar a aceitação pelo mercado dos 
resultados da investigação, bem como a 
execução de projetos de pequena e média 
escala que abram caminho a projetos em 
grande escala.

Or. en
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Alteração 468
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

No que diz em especial respeito às 
nanotecnologias e biotecnologias, o 
estabelecimento de relações com as partes 
interessadas e o público em geral terá por 
objetivo a sensibilização para os riscos e 
benefícios. A avaliação de segurança e a 
gestão dos riscos gerais na implantação 
dessas tecnologias serão questões 
sistematicamente abordadas.

No que diz em especial respeito às 
nanotecnologias e biotecnologias, o 
estabelecimento de relações com as partes 
interessadas e o público em geral terá por 
objetivo a sensibilização para os riscos e 
benefícios. A avaliação de segurança e a 
gestão dos riscos gerais na implantação 
dessas tecnologias serão questões 
sistematicamente abordadas. Serão 
desenvolvidos critérios e procedimentos 
transparentes para avaliação, numa fase 
inicial do desenvolvimento, do interesse 
social e da aceitabilidade social de novas 
tecnologias.

Or. en

Alteração 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subtítulo 3 – parágrafo 6 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– o desenvolvimento e utilização de 
métodos de testagem mais preditivos e 
pertinentes para as situações humanas, a 
avaliação dos riscos e a investigação 
médica;

Or. fr

Justificação

O desenvolvimento e a utilização de métodos de testagem mais preditivos e pertinentes visam 
atingir o objetivo internacionalmente partilhado de tornar os testes de segurança e a 
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investigação médica mais eficazes, menos onerosos e mais pertinentes para as situações 
humanas.

Alteração 470
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 13 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- desenvolvimento e aplicação de 
ferramentas previsíveis e relevantes para 
o ser humano no âmbito de ensaios de 
segurança, avaliação de riscos e 
investigação no domínio da saúde;

Or. en

Alteração 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12 –  travessão 3-A (novo)
COM(2011) 811
Anexo I – parte II – ponto 1 – parágrafo 12 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- tecnologias da água

Or. en

Alteração 472
Silvia-Adriana Ţicău

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

Uma série de linhas de atividade incidirá 
em desafios relativos à liderança industrial 
e tecnológica no domínio das ICT e 
abrangerá as agendas genéricas de 
investigação e inovação no domínio das 
ICT, incluindo nomeadamente:

Uma série de linhas de atividade incidirá 
em desafios relativos à liderança industrial 
e tecnológica no domínio das TIC e 
abrangerá as normas e os protocolos das 
mesmas, bem como as agendas genéricas 
de investigação e inovação no domínio das 
TIC, incluindo nomeadamente:

Or. ro

Alteração 473
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.1.1. Uma nova geração de componentes e 
sistemas: engenharia de componentes e 
sistemas avançados, incorporados e 
inteligentes

1.1.1. Uma nova geração de componentes e 
sistemas: engenharia de sistemas de 
informação e de componentes e sistemas 
avançados, incorporados e inteligentes

Or. fr

Alteração 474
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em manter e reforçar a 
liderança europeia em tecnologias 
relacionadas com componentes e sistemas 
incorporados inteligentes. Inclui também 
microssistemas, nanossistemas e 
biossistemas, eletrónica orgânica, 
integração em grandes áreas (large area 
integration), tecnologias subjacentes à 

O objetivo consiste em manter e reforçar a 
liderança europeia em tecnologias 
relacionadas com grandes sistemas de 
informação e com componentes e sistemas 
incorporados inteligentes. Inclui também 
microssistemas, nanossistemas e 
biossistemas, eletrónica orgânica, 
integração em grandes áreas (large area 
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Internet das Coisas («Internet of Things» 
IoT), incluindo plataformas de apoio à 
oferta de serviços avançados, sistemas 
integrados inteligentes, sistemas de 
sistemas e sistemas de engenharia 
complexos.

integration), tecnologias subjacentes à 
Internet das Coisas («Internet of Things» 
IoT), incluindo plataformas de apoio à 
oferta de serviços avançados, sistemas 
integrados inteligentes, sistemas de 
sistemas e sistemas de engenharia 
complexos.

Or. fr

Alteração 475
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em manter e reforçar a 
liderança europeia em tecnologias 
relacionadas com componentes e sistemas 
incorporados inteligentes. Inclui também 
microssistemas, nanossistemas e 
biossistemas, eletrónica orgânica, 
integração em grandes áreas (large area 
integration), tecnologias subjacentes à 
Internet das Coisas ("Internet of Things" 
IoT), incluindo plataformas de apoio à 
oferta de serviços avançados, sistemas 
integrados inteligentes, sistemas de 
sistemas e sistemas de engenharia 
complexos.

O objetivo consiste em manter e reforçar a 
liderança europeia em tecnologias 
relacionadas com componentes e sistemas 
incorporados inteligentes. Inclui também 
microssistemas, nanossistemas e 
biossistemas, eletrónica orgânica, 
computação quântica, integração em 
grandes áreas (large area integration), 
tecnologias subjacentes à Internet das 
Coisas ("Internet of Things" IoT), 
incluindo plataformas de apoio à oferta de 
serviços avançados, sensores, sistemas 
integrados inteligentes, sistemas 
distribuídos e sistemas de sistemas e 
sistemas de engenharia complexos.

Or. en

Alteração 476
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em manter e reforçar a 
liderança europeia em tecnologias 
relacionadas com componentes e sistemas 
incorporados inteligentes. Inclui também 
microssistemas, nanossistemas e 
biossistemas, eletrónica orgânica, 
integração em grandes áreas (large area 
integration), tecnologias subjacentes à 
Internet das Coisas ("Internet of Things" 
IoT), incluindo plataformas de apoio à 
oferta de serviços avançados, sistemas 
integrados inteligentes, sistemas de 
sistemas e sistemas de engenharia 
complexos.

O objetivo consiste em manter e reforçar a 
liderança europeia em tecnologias 
relacionadas com componentes e sistemas 
incorporados inteligentes. Inclui também 
microssistemas, nanossistemas e 
biossistemas, eletrónica orgânica, biologia 
de sistemas computacionais, integração 
em grandes áreas (large area integration), 
tecnologias subjacentes à Internet das 
Coisas ("Internet of Things" IoT), 
incluindo plataformas de apoio à oferta de 
serviços avançados, sistemas integrados 
inteligentes, sistemas de sistemas e 
sistemas de engenharia complexos.

Or. en

Alteração 477
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é produzir um efeito de 
alavanca nos ativos europeus no domínio 
da arquitetura de processadores e sistemas, 
tecnologias de interligação e localização de 
dados, computação em nuvem, computação 
em paralelo e software de simulação para 
todos os segmentos no domínio da 
computação.

O objetivo é produzir um efeito de 
alavanca nos ativos europeus no domínio 
da arquitetura de processadores e sistemas, 
tecnologias de interligação e localização de 
dados, computação em nuvem, 
computação em grande escala e 
supercomputação, "grandes volumes de 
dados", computação em paralelo e 
software de simulação para todos os
segmentos no domínio da computação.

Or. en

Alteração 478
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a competitividade da 
indústria europeia no que diz respeito ao 
desenvolvimento, domínio e modelação da 
próxima geração da Internet que substituirá 
gradualmente a atual Web, das redes fixas 
e móveis e das infraestruturas de serviços, 
e permitir a interligação de biliões de 
dispositivos (IoT) entre múltiplos 
operadores e domínios que irá mudar a 
nossa maneira de comunicar, aceder e 
utilizar os conhecimentos. Tal inclui I&I 
no domínio das redes, software e serviços, 
cibersegurança, privacidade e confiança, 
comunicações sem fios22 e todas as redes 
óticas, multimédia interativos imersivos, 
bem como no domínio da empresa 
conectada do futuro.

O objetivo é reforçar a competitividade da 
indústria europeia no que diz respeito ao 
desenvolvimento, domínio e modelação da 
próxima geração da Internet que substituirá 
gradualmente a atual Web, das redes fixas 
e móveis e das infraestruturas de serviços, 
e permitir a interligação de biliões de 
dispositivos (IoT) entre múltiplos 
operadores e domínios que irá mudar a 
nossa maneira de comunicar, aceder e 
utilizar os conhecimentos. Tal inclui I&I 
no domínio das redes, infraestruturas, 
software e serviços, cibersegurança, 
privacidade e confiança, comunicações 
sem fios e todas as redes óticas, 
multimédia interativos imersivos, bem 
como no domínio da empresa conectada do 
futuro. Será prestado, em particular, apoio
à investigação e ao desenvolvimento de 
sistemas abertos e sistemas distribuídos.

Or. en

Alteração 479
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a competitividade da 
indústria europeia no que diz respeito ao 
desenvolvimento, domínio e modelação da 
próxima geração da Internet que substituirá 
gradualmente a atual Web, das redes fixas 
e móveis e das infraestruturas de serviços, 
e permitir a interligação de biliões de 
dispositivos (IoT) entre múltiplos 
operadores e domínios que irá mudar a

O objetivo é reforçar a competitividade da 
indústria europeia no que diz respeito ao 
desenvolvimento, domínio e modelação da 
próxima geração da Internet que substituirá 
gradualmente a atual Web, das redes fixas 
e móveis e das infraestruturas de serviços, 
e permitir a interligação de biliões de 
dispositivos (IoT) entre múltiplos 
operadores e domínios que irá mudar a 
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nossa maneira de comunicar, aceder e 
utilizar os conhecimentos. Tal inclui I&I 
no domínio das redes, software e serviços, 
cibersegurança, privacidade e confiança, 
comunicações sem fios22 e todas as redes 
óticas, multimédia interativos imersivos, 
bem como no domínio da empresa 
conectada do futuro.

nossa maneira de comunicar, aceder e 
utilizar os conhecimentos. Tal inclui I&I 
no domínio das redes, software e serviços, 
cibersegurança, privacidade, confiança, 
bem como consequências sociais,
comunicações sem fios e todas as redes 
óticas, multimédia interativos imersivos, 
bem como no domínio da empresa 
conectada do futuro.

Or. en

Alteração 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.1.4. Tecnologias do conteúdo e gestão da 
informação: ICT ao serviço dos conteúdos 
digitais e da criatividade

1.1.4. Tecnologias do conteúdo e gestão da 
informação: TIC ao serviço dos conteúdos 
digitais, das indústrias culturais, 
incluindo o património cultural e o 
turismo, e da criatividade

Or. en

Alteração 481
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1 – subponto 1.1.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é proporcionar aos profissionais 
e cidadãos novas ferramentas para criar, 
explorar e preservar todas as formas de 
conteúdos digitais em qualquer língua e 
modelizar, analisar e virtualizar vastas 
quantidades de dados, incluindo dados 
ligados. Inclui novas tecnologias no 
domínio das línguas, aprendizagem, 

O objetivo é proporcionar aos profissionais 
e cidadãos novas ferramentas para criar, 
explorar e preservar todas as formas de 
conteúdos digitais em qualquer língua e 
modelizar, analisar e virtualizar vastas 
quantidades de dados, incluindo dados 
ligados. Inclui novas tecnologias no 
domínio das línguas, aprendizagem, 



PE492.815v01-00 74/138 AM\907981PT.doc

PT

interação, preservação digital, acesso a 
conteúdos e análise; sistemas inteligentes 
de gestão da informação com base em 
extração avançada de dados, 
aprendizagem-máquina, análise estatística 
e tecnologias de computação visual.

interação (incluindo interfaces táteis, de 
voz e biointerfaces), preservação digital e 
reconstrução, bem como acesso a 
conteúdos e análise; sistemas inteligentes 
de gestão da informação com base em 
extração avançada de dados, 
"manipulação de grandes volumes de
dados", aprendizagem automatizada e a 
automatização ao serviço do 
conhecimento, análise estatística e 
tecnologias de computação visual.

Or. en

Alteração 482
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.1.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é proporcionar aos profissionais 
e cidadãos novas ferramentas para criar, 
explorar e preservar todas as formas de 
conteúdos digitais em qualquer língua e 
modelizar, analisar e virtualizar vastas 
quantidades de dados, incluindo dados 
ligados. Inclui novas tecnologias no 
domínio das línguas, aprendizagem, 
interação, preservação digital, acesso a 
conteúdos e análise; sistemas inteligentes 
de gestão da informação com base em 
extração avançada de dados, 
aprendizagem-máquina, análise estatística 
e tecnologias de computação visual.

O objetivo é proporcionar aos profissionais 
e cidadãos novas ferramentas para criar, 
explorar e preservar todas as formas de 
conteúdos digitais em qualquer língua e 
modelizar, analisar e virtualizar vastas 
quantidades de dados, incluindo dados 
ligados. Inclui novas tecnologias no 
domínio das línguas, aprendizagem, 
interação, preservação digital, acesso aos 
recursos culturais, acesso a conteúdos e 
análise; sistemas inteligentes de gestão da 
informação com base em extração 
avançada de dados, aprendizagem-
máquina, análise estatística e tecnologias 
de computação visual.

Or. it

Alteração 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é proporcionar aos profissionais 
e cidadãos novas ferramentas para criar, 
explorar e preservar todas as formas de 
conteúdos digitais em qualquer língua e 
modelizar, analisar e virtualizar vastas 
quantidades de dados, incluindo dados 
ligados. Inclui novas tecnologias no 
domínio das línguas, aprendizagem, 
interação, preservação digital, acesso a 
conteúdos e análise; sistemas inteligentes 
de gestão da informação com base em 
extração avançada de dados, 
aprendizagem-máquina, análise estatística 
e tecnologias de computação visual.

O objetivo é proporcionar aos profissionais 
e cidadãos novas ferramentas para criar, 
explorar e preservar todas as formas de 
conteúdos digitais em qualquer língua e 
modelizar, analisar e virtualizar vastas 
quantidades de dados, incluindo dados 
ligados. Inclui novas tecnologias no 
domínio das línguas, aprendizagem, 
interação, preservação digital, acesso a 
conteúdos e análise; sistemas inteligentes 
de gestão da informação com base em 
extração avançada de dados, em domínios 
como o turismo, aprendizagem 
automatizada, análise estatística e 
tecnologias de computação visual.

Or. en

Alteração 484
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é reforçar a liderança industrial 
e científica europeias nas áreas da robótica 
industrial e de serviços, sistemas 
cognitivos, interfaces avançadas e espaços 
inteligentes, e máquinas pensantes, com 
base em melhorias no desempenho 
computacional e de ligação em rede e em 
progressos na capacidade para criar 
sistemas capazes de aprender, de se adaptar 
e de reagir.

O objetivo é reforçar a liderança industrial 
e científica europeias nas áreas da robótica 
industrial e de serviços, sistemas 
cognitivos, inteligência artificial e 
neurociências, interfaces avançadas e 
espaços inteligentes, e máquinas pensantes, 
com base na miniaturização e em 
melhorias no desempenho computacional e 
de ligação em rede e em progressos na 
capacidade para criar sistemas capazes de 
aprender, de se adaptar e de reagir.

Or. en
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Alteração 485
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1.6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 486
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1.6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Incluídas nestas sete grandes linhas de 
atividade estão também as infraestruturas 
de investigação específicas das TIC, como 
laboratórios vivos para a experimentação 
em larga escala e infraestruturas para 
tecnologias facilitadoras essenciais 
subjacentes e sua integração em produtos 
avançados e sistemas inteligentes 
inovadores, incluindo equipamentos, 
ferramentas, serviços de apoio, câmaras 
esterilizadas e acesso a fundições para 
prototipagem. O financiamento da União 
ajudará a fazer com que as instalações e 
infraestruturas sejam partilhadas e 
acessíveis a vários agentes, incluindo 
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nomeadamente pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Alteração 487
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1.6 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.1.6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.1.6-A. Desafios regulamentares e 
económicos para o futuro:
O objetivo é investigar de que forma e em 
que ocasião poderá ser necessário criar 
novos quadros regulamentares para 
acomodar as novas relações entre 
cidadãos e respetivas sociedades, bem 
como entre mercados e respetivos 
consumidores. Tal inclui a investigação 
científica cruzada, que combina a análise 
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jurídica com o impacto económico, 
cultural e social da evolução tecnológica.

Or. en

Alteração 489
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.2. Nanotecnologias 1.2. Nanotecnologias e ótica quântica

Or. en

Alteração 490
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.1– parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O desenvolvimento e a integração dos 
conhecimentos na encruzilhada de 
diferentes disciplinas científicas visam 
produtos fundamentalmente novos que 
permitam soluções sustentáveis numa vasta 
gama de setores.

O desenvolvimento e a integração dos 
conhecimentos na encruzilhada de 
diferentes disciplinas científicas visam 
produtos fundamentalmente novos que 
permitam soluções sustentáveis numa vasta 
gama de setores, tendo em conta o 
princípio da precaução.

Or. en

Alteração 491
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1.2.2. Garantir o desenvolvimento e 
aplicação das nanotecnologias em 
condições de segurança

1.2.2. Garantir o desenvolvimento e 
aplicação das nanotecnologias e da ótica 
quântica em condições de segurança

Or. en

Alteração 492
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alargar os conhecimentos científicos sobre 
o seu potencial impacto na saúde ou no 
ambiente para fins de uma governação 
proativa e de base científica das 
nanotecnologias e que proporcione 
plataformas e instrumentos científicos 
validados para a avaliação de perigos, da 
exposição e dos riscos e a gestão ao longo 
de todo o ciclo de vida dos nanomateriais e 
nanossistemas.

Alargar os conhecimentos científicos sobre 
o seu potencial impacto na saúde ou no 
ambiente para fins de uma governação 
proativa e de base científica das 
nanotecnologias e da ótica quântica e que 
proporcione plataformas e instrumentos 
científicos validados para a avaliação de 
perigos, da exposição e dos riscos e a 
gestão ao longo de todo o ciclo de vida dos 
nanomateriais e nanossistemas.

Or. en

Alteração 493
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alargar os conhecimentos científicos sobre 
o seu potencial impacto na saúde ou no 
ambiente para fins de uma governação 
proativa e de base científica das 
nanotecnologias e que proporcione 

Alargar os conhecimentos científicos sobre 
o seu potencial impacto na saúde ou no 
ambiente para fins de uma governação 
proativa e de base científica das 
nanotecnologias e que proporcione 
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plataformas e instrumentos científicos 
validados para a avaliação de perigos, da 
exposição e dos riscos e a gestão ao longo 
de todo o ciclo de vida dos nanomateriais e 
nanossistemas.

plataformas e instrumentos científicos sem 
recurso a animais validados para a 
avaliação de perigos, da exposição e dos 
riscos e a gestão ao longo de todo o ciclo 
de vida dos nanomateriais e nanossistemas.

Or. en

Alteração 494
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.2.3. Desenvolver a dimensão societal das 
nanotecnologias

1.2.3. Desenvolver a dimensão societal das 
nanotecnologias e da ótica quântica

Or. en

Alteração 495
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Abordar as necessidades em termos de 
infraestruturas humanas e físicas para a 
implantação das nanotecnologias, 
incidindo na governação das 
nanotecnologias para a obtenção de 
benefícios societais.

Abordar as necessidades em termos de 
infraestruturas humanas e físicas para a 
implantação das nanotecnologias, 
incidindo na governação das 
nanotecnologias para a obtenção de 
benefícios societais. Avaliar a 
aceitabilidade social de diferentes 
aplicações específicas das 
nanotecnologias, além da análise de risco.

Or. en
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Alteração 496
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Abordar as necessidades em termos de 
infraestruturas humanas e físicas para a 
implantação das nanotecnologias, 
incidindo na governação das 
nanotecnologias para a obtenção de 
benefícios societais.

Abordar as necessidades em termos de 
infraestruturas humanas e físicas para a 
implantação das nanotecnologias, 
incidindo na governação das 
nanotecnologias para a obtenção de 
benefícios societais e na reação da opinião 
pública às nanotecnologias e a produtos 
conexos.

Or. en

Alteração 497
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.3 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Abordar as necessidades em termos de 
infraestruturas humanas e físicas para a 
implantação das nanotecnologias, 
incidindo na governação das 
nanotecnologias para a obtenção de 
benefícios societais.

Abordar as necessidades em termos de 
infraestruturas humanas e físicas para a 
implantação das nanotecnologias, 
incidindo na governação das 
nanotecnologias para a obtenção de 
benefícios societais e a aceitabilidade 
social de aplicações específicas das 
nanotecnologias.

Or. en

Alteração 498
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Abordar as necessidades em termos de 
infraestruturas humanas e físicas para a 
implantação das nanotecnologias, 
incidindo na governação das 
nanotecnologias para a obtenção de 
benefícios societais.

Abordar as necessidades em termos de 
infraestruturas humanas e físicas para a 
implantação das nanotecnologias e da ótica 
quântica, incidindo na governação das 
nanotecnologias e da ótica quântica para a 
obtenção de benefícios societais.

Or. en

Alteração 499
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Centrar a atenção em novas operações 
unitárias flexíveis, moduláveis e 
reprodutíveis, na integração inteligente de 
processos novos e existentes, bem como na 
transposição para mais larga escala a fim 
de permitir a produção em massa de 
produtos e instalações polivalentes que 
garantam uma transferência eficiente dos 
conhecimentos para inovações 
industriais.

Centrar a atenção em novas operações 
unitárias flexíveis, moduláveis e 
reprodutíveis, na integração inteligente de 
processos novos e existentes.

Or. en

Alteração 500
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A investigação sobre materiais funcionais, 
materiais multifuncionais tais como 

A investigação sobre materiais funcionais, 
tecnológicos, raros e elementos de terras 
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materiais capazes de auto-reparação ou 
biocompatíveis e materiais estruturais, para 
fins de inovação em todos os setores 
industriais, em especial em mercados de 
elevado valor.

raras, materiais multifuncionais tais como 
materiais capazes de auto-reparação ou 
biocompatíveis e materiais estruturais, para 
fins de inovação em todos os setores 
industriais, em especial em mercados de 
elevado valor.

Or. en

Alteração 501
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento com vista 
a assegurar uma transposição eficiente e 
sustentável para mais larga escala de 
futuros produtos, por exemplo nas 
indústrias metalúrgica e química.

Investigação e desenvolvimento com vista 
a assegurar uma transposição eficiente e 
sustentável em termos de recursos para 
mais larga escala de futuros produtos, por 
exemplo nas indústrias metalúrgica e 
química.

Or. en

Alteração 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar uma produção 
hipocarbónica, bem como a intensificação 
de processos, a reciclagem, a despoluição e 
materiais com elevado valor acrescentado a 
partir de resíduos e refabrico.

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar uma produção 
com um baixo nível de emissões, bem 
como a intensificação de processos, a 
reciclagem, a despoluição e materiais com 
elevado valor acrescentado a partir de 
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resíduos e refabrico.

Or. en

(Esta alteração aplica-se à totalidade do texto; a sua adoção impõe adaptações técnicas em 
todo o texto).

Justificação

O conceito de baixo nível de emissões refere-se à redução de todos os poluentes do ar, 
provenientes de diversos setores, e não apenas ao dióxido de carbono ou gás metano. Por 
conseguinte, justifica-se uma nova redação do texto com a finalidade de alterar a expressão 
"hipocarbónica" para "com um baixo nível de emissões", que é o verdadeiro propósito da 
ação proposta no presente documento. A investigação deve procurar formas de eliminar 
todos os gases com efeito de estufa e outros poluentes.

Alteração 503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3.4 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar uma produção 
hipocarbónica, bem como a intensificação 
de processos, a reciclagem, a despoluição e 
materiais com elevado valor acrescentado a 
partir de resíduos e refabrico.

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar uma produção 
hipocarbónica, bem como a intensificação 
de processos, a reciclagem e a mineração 
urbana, a despoluição e materiais com 
elevado valor acrescentado a partir de 
resíduos e refabrico.

Or. en

Alteração 504
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3 – subponto 1.3.5



AM\907981PT.doc 85/138 PE492.815v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Aplicação da conceção e desenvolvimento 
de tecnologias convergentes a fim de criar 
novas oportunidades empresariais, 
incluindo a preservação dos materiais 
europeus com valor histórico ou cultural.
Proteção do património cultural: 
avaliação, controlo e diagnóstico dos 
materiais e técnicas de intervenção, tendo 
em conta o ambiente e a gestão da 
energia, a utilização e manutenção, a 
integração em sítios urbanos 
contemporâneos e históricos e em 
contextos arqueológicos e culturais.

Or. it

Alteração 505
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 506
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3.5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1.3.5-A. Novas matérias-primas para a 
indústria química
Desenvolvimento de uma base alternativa 
de matérias-primas para a indústria 
química, que inclua desde o carvão, a 
biomassa e os resíduos até aos substitutos 
ecológicos do petróleo como fonte de 
carbono a médio e longo prazo. São 
necessárias novas tecnologias de gás de 
síntese (tecnologias de gaseificação de 
terceira geração) para se poder explorar 
uma enorme variedade de potenciais 
matérias-primas.

Or. en

Alteração 507
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.3.7 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
materiais, incluindo matérias-primas 
críticas, e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Or. en

Justificação

Muitas matérias-primas não são raras do ponto de vista geológico, mas críticas por outros 
motivos (a título de exemplo, dependência da sua importação, dificuldade em reciclá-las ou 
substituí-las). É melhor referir estas matérias como "matérias-primas críticas" (como 
definido na lista da UE das 14 matérias-primas críticas).

Alteração 508
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.4.1. Promover biotecnologias de 
vanguarda como futuros motores da 
inovação

1.4.1. Promover biotecnologias 
sustentáveis como futuros motores da 
inovação

Or. en

Alteração 509
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 
exemplo, bionanotecnologias) e ICT (por 
exemplo, bioeletrónica). Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 
biossensores, biochips, etc.).

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 
exemplo, bionanotecnologias) e TIC (por 
exemplo, bioeletrónica). Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 
biossensores, biochips, etc.), evitando 
interferir com o ambiente natural e tendo 
em conta o princípio de precaução e os 
princípios éticos.

Or. en
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Alteração 510
Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia sintética, a bioinformática, a 
biologia de sistemas e a exploração da 
convergência com outras tecnologias 
facilitadoras como as nanotecnologias (por 
exemplo, bionanotecnologias) e ICT (por 
exemplo, bioeletrónica). Estes e outros 
domínios de ponta merecem medidas 
adequadas em termos de investigação e 
desenvolvimento com vista a facilitar a 
transferência e a implementação eficazes 
em novas aplicações (sistemas de 
administração de medicamentos, 
biossensores, biochips, etc.).

O objetivo é criar as bases para que a 
indústria europeia permaneça na linha da 
frente da inovação, também a médio e 
longo prazo. Abrange o desenvolvimento 
de ferramentas emergentes, como a 
biologia de sistemas, a bioinformática, a 
biologia de sistemas, a biologia sintética e 
a exploração da convergência com outras 
tecnologias facilitadoras como as 
nanotecnologias (por exemplo, 
bionanotecnologias), TIC (por exemplo, 
bioeletrónica) e a biotecnologia agrícola e 
à base de plantas. Estes e outros domínios 
de ponta merecem medidas adequadas em 
termos de investigação e desenvolvimento 
com vista a facilitar a transferência e a 
implementação eficazes em novas 
aplicações (sistemas de administração de 
medicamentos, biossensores, biochips,
tecnologia genética à base de plantas,
etc.).

Or. en

Justificação

A biologia de sistemas é o termo mais lato e, por essa razão, deve ser colocado em primeiro 
lugar.

Alteração 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4 – subponto 1.4.2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1.4.2. Processos industriais à base de 
biotecnologias

1.4.2. Produtos e processos industriais à 
base de biotecnologias

Or. en

Alteração 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.2 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é duplo: por um lado, permitir à 
indústria europeia (por exemplo, nos 
domínios da química, saúde, atividade 
mineira, energia, pasta de papel e papel, 
têxteis, amido ou fécula, transformação de 
produtos alimentares) desenvolver novos 
produtos e processos que satisfaçam as 
necessidades industriais e societais, bem 
como alternativas competitivas e 
melhoradas à base de biotecnologias para 
substituir as estabelecidas; por outro lado, 
aproveitar o potencial das biotecnologias 
para a deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

O objetivo é duplo: principalmente, 
permitir à indústria europeia (por exemplo, 
nos domínios da química, saúde, atividade 
mineira, energia, pasta de papel e papel, 
têxteis, amido ou fécula, produção vegetal 
e transformação de produtos alimentares) 
desenvolver novos produtos e processos 
que satisfaçam as necessidades da 
agricultura e da aquicultura, industriais e 
societais, bem como alternativas 
competitivas e melhoradas à base de 
biotecnologias para substituir as 
estabelecidas; e, ainda, aproveitar o 
potencial das biotecnologias para a 
deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

Or. en
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Alteração 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos).

O objetivo é desenvolver tecnologias de
plataforma (por exemplo, biologia de 
sistemas, genómica, metagenómica, 
proteómica, fenómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico 
farmacêutico, produtos biológicos e 
dispositivos biomédicos, plantas e animais 
mais saudáveis para uma alimentação 
saudável).

Or. en

Alteração 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é duplo: por um lado, permitir à 
indústria europeia (por exemplo, nos 
domínios da química, saúde, atividade 
mineira, energia, pasta de papel e papel, 
têxteis, amido ou fécula, transformação de 

O objetivo é duplo: permitir à indústria 
europeia (por exemplo, nos domínios da 
química, saúde, atividade mineira, energia, 
pasta de papel e papel, têxteis, amido ou 
fécula, produção vegetal e transformação 



AM\907981PT.doc 91/138 PE492.815v01-00

PT

produtos alimentares) desenvolver novos 
produtos e processos que satisfaçam as 
necessidades industriais e societais, bem 
como alternativas competitivas e 
melhoradas à base de biotecnologias para 
substituir as estabelecidas; por outro lado, 
aproveitar o potencial das biotecnologias 
para a deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

de produtos alimentares) desenvolver 
novos produtos e processos que satisfaçam 
as necessidades da agricultura e das 
pescas, industriais e societais, bem como 
alternativas competitivas e melhoradas à 
base de biotecnologias para substituir as 
estabelecidas; aproveitando, além disso, o 
potencial das biotecnologias para a 
deteção, monitorização, prevenção e
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

Or. en

Justificação

Importa acrescentar a biotecnologia no domínio da produção vegetal, bem como na 
agricultura e na aquicultura.

Alteração 515
Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é duplo: por um lado, permitir à 
indústria europeia (por exemplo, nos 
domínios da química, saúde, atividade 
mineira, energia, pasta de papel e papel, 
têxteis, amido ou fécula, transformação de 
produtos alimentares) desenvolver novos 
produtos e processos que satisfaçam as 
necessidades industriais e societais, bem 
como alternativas competitivas e 
melhoradas à base de biotecnologias para 
substituir as estabelecidas; por outro lado, 

O objetivo é duplo: por um lado, permitir à 
indústria europeia (por exemplo, nos
domínios da química, saúde, tecnologia 
genética à base de plantas, agricultura, 
atividade mineira, energia, pasta de papel e 
papel, têxteis, amido ou fécula, 
transformação de produtos alimentares) 
desenvolver novos produtos e processos 
que satisfaçam as necessidades industriais 
e societais, bem como alternativas 
competitivas e melhoradas à base de 
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aproveitar o potencial das biotecnologias 
para a deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

biotecnologias para substituir as 
estabelecidas; por outro lado, aproveitar o 
potencial das biotecnologias para a 
deteção, monitorização, prevenção e 
eliminação da poluição. Inclui I&I sobre 
vias metabólicas e enzimáticas, conceção 
de bioprocessos, fermentação avançada e 
transformação a montante e a jusante a fim 
de adquirir conhecimentos sobre a 
dinâmica das comunidades microbianas. 
Abrangerá também o desenvolvimento de 
protótipos para avaliar a viabilidade 
técnico-económica dos produtos e 
processos desenvolvidos.

Or. en

Alteração 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.4.3

Texto da Comissão Alteração

O objectivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de sectores económicos. Inclui aspectos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
optimizadas e aplicações que ultrapassem 
as alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras

O objectivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de sectores económicos. Inclui aspectos
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
optimizadas e aplicações que ultrapassem 
as alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras. Será dado um 
apoio prioritário aos novos métodos de 
diagnóstico sempre que já exista uma 
prevenção ou um diagnóstico para os 
doentes afetados, ou o seu 
desenvolvimento seja possível.
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Or. de

Alteração 517
András Gyürk

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos).

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares, metabolómica, sistemas de 
expressão, substâncias químicas e análise 
da rede) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos).

Or. en

Alteração 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.3

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 

O objetivo é desenvolver tecnologias de 
plataforma (por exemplo, biologia de 
sistemas, genómica, metagenómica, 
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moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico, produtos 
biológicos e dispositivos biomédicos).

proteómica, fenómica, ferramentas 
moleculares) com vista a gerar liderança e 
vantagens competitivas num vasto número 
de setores económicos. Inclui aspetos 
como apoiar o desenvolvimento de 
recursos biológicos com propriedades 
otimizadas e aplicações que ultrapassem as 
alternativas convencionais, permitir a 
investigação, compreensão e exploração, 
de uma forma sustentável, da 
biodiversidade terrestre e marinha para 
aplicações inovadoras e sustentar o 
desenvolvimento de soluções à base de 
biotecnologias no domínio dos cuidados de 
saúde (por exemplo, diagnóstico 
farmacêutico, produtos biológicos e 
dispositivos biomédicos, plantas e animais 
mais saudáveis para uma alimentação 
saudável).

Or. en

Alteração 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Promoção da medicina personalizada 
para doenças graves
Deve ser desenvolvida a medicina 
personalizada para criar novas estratégias 
preventivas e terapêuticas que possam ser 
ajustadas às necessidades dos pacientes, 
de forma a aumentar a prevenção e a 
deteção precoce de doenças. Os fatores 
que influenciam a tomada de decisões 
terapêuticas têm de ser identificados, mais 
explícitos e ser desenvolvidos através de 
investigação.

Or. en
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Alteração 520
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.4.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.4.3-A. Dar resposta às preocupações 
ambientais, societais e éticas
O objetivo consiste em considerar as 
preocupações ambientais, societais e 
éticas em relação a certos tipos de 
tecnologias através do desenvolvimento de 
processos de avaliação, que incluam a 
ampla consulta dos intervenientes.

Or. en

Alteração 521
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.5.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa do fabrico baseado 
nos custos para uma abordagem baseada na 
criação de elevado valor acrescentado. 
Implica enfrentar o desafio de produzir 
mais e simultaneamente consumir menos 
materiais, utilizando menos energia e 
gerando menos resíduos e poluição. A 
incidência será no desenvolvimento e 
integração dos sistemas de produção 
adaptativos do futuro, com especial ênfase 
nas necessidades das PME europeias, a fim 
de permitir sistemas e processos de fabrico 

Promover o crescimento industrial 
sustentável facilitando uma evolução 
estratégica na Europa do fabrico baseado 
nos custos para uma abordagem baseada na 
criação de elevado valor acrescentado. 
Implica enfrentar o desafio de produzir 
produtos de qualidade e simultaneamente 
consumir menos materiais, utilizando 
menos energia e gerando menos resíduos e 
poluição. A incidência será no 
desenvolvimento e integração dos sistemas 
de produção adaptativos do futuro, com 
especial ênfase nas necessidades das PME 
europeias, a fim de permitir sistemas e 
processos de fabrico avançados e 
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avançados e sustentáveis. sustentáveis.

Or. en

Alteração 522
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.5.2

Texto da Comissão Alteração

Redução do consumo de energia e das 
emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentáveis e a 
implementação e replicação de medidas 
para uma maior aceitação de sistemas e 
materiais energeticamente eficientes em 
edifícios novos, renovados e adaptados. As 
considerações relativas ao ciclo de vida e a 
importância crescente dos conceitos de 
conceção-construção-operação serão 
fundamentais para enfrentar o desafio da 
transição, até 2020, para edifícios com 
consumo de energia quase nulo na Europa 
e a concretização de zonas urbanas 
energeticamente eficientes mediante o 
envolvimento da vasta comunidade de 
partes interessadas.

Aumento da eficiência energética e
redução das emissões de CO2 mediante o 
desenvolvimento e a implantação de 
tecnologias de construção sustentáveis e a 
implementação e replicação de medidas 
para uma maior aceitação de sistemas e 
materiais energeticamente eficientes em 
edifícios novos, renovados e adaptados. As 
considerações relativas ao ciclo de vida e a 
importância crescente dos conceitos de 
conceção-construção-operação serão 
fundamentais para enfrentar o desafio da 
transição, até 2020, para edifícios com 
consumo de energia quase nulo na Europa 
e a concretização de zonas urbanas 
energeticamente eficientes mediante o 
envolvimento da vasta comunidade de 
partes interessadas.

Or. it

Alteração 523
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.5.3

Texto da Comissão Alteração

Aumentar a competitividade de indústrias 
de transformação, como as indústrias 
química, de pasta de papel e papel, de 

Aumentar a competitividade de indústrias 
de transformação, como as indústrias 
química, de pasta de papel e papel, de 
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vidro ou de metais não ferrosos e aço, 
melhorando drasticamente as eficiências na 
utilização de recursos e de energia e 
reduzindo o impacto ambiental dessas 
atividades industriais. A incidência será no 
desenvolvimento e validação de 
tecnologias facilitadoras de substâncias, 
materiais e soluções tecnológicas 
inovadoras para produtos hipocarbónicos e 
processos e serviços com menor 
intensidade energética ao longo da cadeia 
de valor, bem como a adoção de 
tecnologias e técnicas de produção 
ultra-hipocarbónicas com vista a permitir 
reduções específicas da intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa.

vidro ou de metais não ferrosos e aço, 
melhorando drasticamente, a custos 
acessíveis, as eficiências na utilização de 
recursos e de energia e reduzindo o 
impacto ambiental dessas atividades 
industriais. A incidência será no 
desenvolvimento e validação de 
tecnologias facilitadoras de substâncias, 
materiais e soluções tecnológicas 
inovadoras para produtos hipocarbónicos e 
processos e serviços com menor 
intensidade energética ao longo da cadeia 
de valor, bem como a adoção de 
tecnologias e técnicas de produção ultra-
hipocarbónicas com vista a permitir 
reduções específicas da intensidade das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Or. it

Alteração 524
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.5.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cooperação intersetorial no domínio dos 
conceitos e metodologias para que a 
produção "baseada no conhecimento" e 
especializada possa estimular a criatividade 
e a inovação com uma especial atenção 
para os modelos empresariais em 
abordagens personalizadas que possam 
adaptar-se às exigências das redes e 
cadeias de valor globalizadas, dos 
mercados em evolução e de indústrias 
emergentes e futuras.

Cooperação intersetorial no domínio dos 
conceitos e metodologias para que a 
produção "baseada no conhecimento" e 
especializada possa estimular a criatividade 
e a inovação com uma especial atenção 
para os modelos empresariais em 
abordagens personalizadas que possam 
adaptar-se às exigências das redes e 
cadeias de valor globalizadas, dos 
mercados em evolução e de indústrias 
emergentes e futuras. Em particular, será 
prestado apoio ao desenvolvimento de 
novos modelos empresariais de 
ecoinovação e de abordagens alternativas 
em matéria de produção de recursos.

Or. en
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Alteração 525
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é manter uma posição de 
liderança a nível mundial no setor espacial 
mediante a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria espacial 
e de uma comunidade de investigação 
competitivas, bem como da promoção da 
inovação baseada no setor espacial.

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Alteração 526
Vladimír Remek

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.1 – subponto 1.6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alguns desafios no domínio das 
tecnologias espaciais têm paralelo nos 
desafios das tecnologias terrestres, por 
exemplo nos domínios da energia, 
telecomunicações, exploração dos recursos 
naturais, robótica, segurança e saúde. Estes 
pontos comuns oferecem oportunidades 
para codesenvolvimento em fase precoce, 
em especial pelas PME, de tecnologias que 
envolvam comunidades espaciais e não 
espaciais, com potencialidade para gerar 
descobertas inovadoras mais rapidamente 
do que seria possível em aplicações 
derivadas numa fase posterior. Deve ser 
incentivada a exploração de infraestruturas 
espaciais europeias existentes mediante a 
promoção do desenvolvimento de produtos 
e serviços inovadores baseados na 

Alguns desafios no domínio das 
tecnologias espaciais têm paralelo nos 
desafios das tecnologias terrestres, por 
exemplo nos domínios da energia, 
telecomunicações, exploração dos recursos 
naturais, robótica, segurança e saúde. Estes 
pontos comuns oferecem oportunidades 
para codesenvolvimento em fase precoce, 
em especial pelas PME, de tecnologias que 
envolvam comunidades espaciais e não 
espaciais, com potencialidade para gerar 
descobertas inovadoras mais rapidamente 
do que seria possível em aplicações 
derivadas numa fase posterior. Deve ser 
incentivada a exploração de infraestruturas 
espaciais europeias existentes mediante a 
promoção do desenvolvimento de produtos 
e serviços inovadores baseados na 
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teledeteção e localização geográfica. A 
Europa deve, além disso, promover o 
desenvolvimento incipiente de um setor 
espacial empresarial através de medidas 
bem orientadas.

teledeteção e localização geográfica, bem 
como nas telecomunicações baseadas no 
espaço. A necessidade de promover 
produtos e serviços inovadores e, por 
conseguinte, de prestar apoio financeiro 
às iniciativas I&D&I, é particularmente 
notória nos programas do GNSS, que 
permitem o aparecimento de novas 
aplicações em vários domínios de 
atividade, nomeadamente devido ao rigor 
dos dados providenciados pelo relógio 
atómico. Esta necessidade é também 
particularmente acentuada, uma vez que 
o EGNOS já está operacional e o Galileo 
também estará operacional num prazo 
relativamente curto. O objetivo proposto 
de cerca de 15 a 20% do pacote de 
financiamento para a investigação no 
domínio do espaço no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 é considerado adequado 
ao investimento necessário para 
concretizar o potencial de 
comercialização de novos produtos e 
serviços e, por conseguinte, para colher 
todos os benefícios socioeconómicos 
significativos resultantes da sua 
comercialização. A Europa deve, além 
disso, promover o desenvolvimento 
incipiente de um setor espacial empresarial 
através de medidas bem orientadas.

Or. en

Alteração 527
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.1 – subponto 1.6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alguns desafios no domínio das 
tecnologias espaciais têm paralelo nos 
desafios das tecnologias terrestres, por 
exemplo nos domínios da energia, 
telecomunicações, exploração dos recursos 

Alguns desafios no domínio das 
tecnologias espaciais têm paralelo nos 
desafios das tecnologias terrestres, por 
exemplo nos domínios da mobilidade, 
agricultura, energia, das 



PE492.815v01-00 100/138 AM\907981PT.doc

PT

naturais, robótica, segurança e saúde. Estes 
pontos comuns oferecem oportunidades 
para codesenvolvimento em fase precoce, 
em especial pelas PME, de tecnologias que 
envolvam comunidades espaciais e não 
espaciais, com potencialidade para gerar 
descobertas inovadoras mais rapidamente 
do que seria possível em aplicações 
derivadas numa fase posterior. Deve ser 
incentivada a exploração de infraestruturas 
espaciais europeias existentes mediante a 
promoção do desenvolvimento de produtos 
e serviços inovadores baseados na 
teledeteção e localização geográfica. A 
Europa deve, além disso, promover o 
desenvolvimento incipiente de um setor 
espacial empresarial através de medidas 
bem orientadas.

telecomunicações, da exploração dos 
recursos naturais, robótica, segurança e 
saúde. Estes pontos comuns oferecem 
oportunidades para codesenvolvimento em 
fase precoce, em especial pelas PME, de 
tecnologias que envolvam comunidades 
espaciais e não espaciais, com 
potencialidade para gerar descobertas 
inovadoras mais rapidamente do que seria 
possível em aplicações derivadas numa 
fase posterior. Deve ser incentivada a 
exploração de infraestruturas espaciais 
europeias existentes mediante a promoção 
do desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores baseados na teledeteção e 
localização geográfica, bem como nas 
telecomunicações baseadas no espaço. A 
Europa deve, além disso, promover o 
desenvolvimento incipiente de um setor 
espacial empresarial através de medidas 
bem orientadas.

Or. en

Justificação

A última parte da alteração 76 reintroduz os serviços integrados a jusante, que foram 
anteriormente mencionados no mesmo parágrafo. O reforço do setor empresarial espacial 
visa apoiar tendências emergentes, tais como, por exemplo, novas iniciativas que tenham por 
objetivo garantir o acesso rentável a voos de baixa altitude na órbita terrestre ou suborbitais.

Alteração 528
Norbert Glante

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 1 – subponto 1.6.1 – subponto 1.6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alguns desafios no domínio das 
tecnologias espaciais têm paralelo nos 
desafios das tecnologias terrestres, por 
exemplo nos domínios da energia, 
telecomunicações, exploração dos recursos 
naturais, robótica, segurança e saúde. Estes 
pontos comuns oferecem oportunidades 

Alguns desafios no domínio das 
tecnologias espaciais têm paralelo nos 
desafios das tecnologias terrestres, por 
exemplo nos domínios da energia, 
telecomunicações, exploração dos recursos 
naturais, robótica, segurança e saúde. Estes 
pontos comuns oferecem oportunidades 
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para co-desenvolvimento em fase precoce, 
em especial pelas PME, de tecnologias que 
envolvam comunidades espaciais e não 
espaciais, com potencialidade para gerar 
descobertas inovadoras mais rapidamente 
do que seria possível em aplicações 
derivadas numa fase posterior. Deve ser 
incentivada a exploração de infra-
estruturas espaciais europeias existentes 
mediante a promoção do desenvolvimento 
de produtos e serviços inovadores baseados 
na teledetecção e localização geográfica. A 
Europa deve, além disso, promover o 
desenvolvimento incipiente de um sector 
espacial empresarial através de medidas 
bem orientadas.

para co-desenvolvimento em fase precoce, 
em especial pelas PME, de tecnologias que 
envolvam comunidades espaciais e não 
espaciais, com potencialidade para gerar 
descobertas inovadoras mais rapidamente 
do que seria possível em aplicações 
derivadas numa fase posterior. Deve ser 
incentivada e preparada a exploração de 
infra-estruturas espaciais europeias 
existentes e em desenvolvimento mediante 
a promoção do desenvolvimento de 
produtos e serviços inovadores baseados na 
teledetecção e localização geográfica. A 
Europa deve, além disso, promover o 
desenvolvimento incipiente de um sector 
espacial empresarial através de medidas 
bem orientadas.

Or. de

Justificação

Visa incluir o programa Galileo, previsto para 2014.

Alteração 529
Vladimír Remek

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.1 – subponto 1.6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Alguns desafios no domínio das 
tecnologias espaciais têm paralelo nos 
desafios das tecnologias terrestres, por 
exemplo nos domínios da energia, 
telecomunicações, exploração dos recursos 
naturais, robótica, segurança e saúde. Estes 
pontos comuns oferecem oportunidades 
para codesenvolvimento em fase precoce, 
em especial pelas PME, de tecnologias que 
envolvam comunidades espaciais e não 
espaciais, com potencialidade para gerar 
descobertas inovadoras mais rapidamente 
do que seria possível em aplicações 
derivadas numa fase posterior. Deve ser 

Alguns desafios no domínio das 
tecnologias espaciais têm paralelo nos 
desafios das tecnologias terrestres, por 
exemplo nos domínios da energia, 
telecomunicações, exploração dos recursos 
naturais, robótica, segurança e saúde. Estes 
pontos comuns oferecem oportunidades 
para codesenvolvimento em fase precoce, 
em especial pelas PME, de tecnologias que 
envolvam comunidades espaciais e não 
espaciais, com potencialidade para gerar 
descobertas inovadoras mais rapidamente 
do que seria possível em aplicações 
derivadas numa fase posterior. Deve ser 
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incentivada a exploração de infraestruturas 
espaciais europeias existentes mediante a 
promoção do desenvolvimento de produtos 
e serviços inovadores baseados na 
teledeteção e localização geográfica. A 
Europa deve, além disso, promover o 
desenvolvimento incipiente de um setor 
espacial empresarial através de medidas
bem orientadas.

incentivada a exploração de infraestruturas 
espaciais europeias existentes mediante a 
promoção do desenvolvimento de produtos 
e serviços inovadores baseados na 
teledeteção e localização geográfica. A 
Europa deve, além disso, promover o 
desenvolvimento incipiente de um setor 
espacial empresarial através de medidas 
bem orientadas, nomeadamente atividades 
de promoção do espaço destinadas ao 
público em geral.

Or. en

Justificação

Os benefícios provenientes das atividades ligadas ao espaço são pouco conhecidos a nível 
societal para que se possa esperar uma evolução em termos de inovação dinâmica entre o 
setor espacial e os setores não espaciais. Importa sensibilizar o público, promover o diálogo 
e um maior conhecimento das diversas comunidades empresariais e industriais para que os 
potenciais agentes possam tomar consciência do potencial das utilizações do espaço. 
Comunicar com o público e com as gerações mais jovens e sensibilizá-los para esta realidade 
mediante a presente estratégia terá consequências positivas para a futura mão-de-obra 
altamente qualificada.

Alteração 530
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Contexto das missões, por exemplo, 
análise do ambiente espacial, estações no 
solo, sistemas espaciais de proteção contra 
colisões com resíduos e os efeitos de 
erupções solares (sensibilização para a 
situação no espaço (Space Situational 
Awareness, SSA), promoção de dados 
inovadores e infraestruturas para arquivo 
de amostras;

d) Contexto das missões, por exemplo, 
análise do ambiente espacial, transmissão 
de dados, estações no solo, sistemas 
espaciais de proteção contra colisões com 
resíduos e os efeitos de erupções solares 
(sensibilização para a situação no espaço 
(Space Situational Awareness, SSA), 
promoção de dados inovadores e 
infraestruturas para arquivo de amostras;

Or. en
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Justificação

A "recolha de dados" não corresponde ao contexto das missões, mas à sua atividade 
principal. Logo, não deve ser mencionada nesta parte do texto. Contudo, pode mencionar-se 
a "transmissão de dados".

Alteração 531
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O apoio dedicado à investigação e ao 
desenvolvimento de aplicações 
relacionadas com o espaço terá o objetivo 
principal de apoiar o cumprimento dos 
desafios societais, como as alterações 
climáticas, o ambiente, os sistemas de 
transporte sustentáveis e a agricultura. Os 
objetivos da partilha de conhecimentos e 
do desenvolvimento interoperacional 
apoiam a prestação de ajuda nestas áreas.

Or. en

Alteração 532
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas espaciais produzem 
informações que frequentemente não 
podem ser obtidas de outro modo. Apesar 
da realização de missões europeias de 
craveira mundial, o número de publicações 
mostra que os dados das missões europeias 
não são suscetíveis de ser tão utilizados 

Os sistemas espaciais produzem 
informações que frequentemente não 
podem ser obtidas de outro modo. Apesar 
da realização de missões europeias de 
craveira mundial, o número de publicações 
mostra que os dados das missões europeias 
não são suscetíveis de ser tão utilizados 
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como os dados de missões dos EUA. Seria 
possível uma exploração 
consideravelmente maior dos dados se 
fossem envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, a validação e a 
normalização dos dados espaciais das 
missões europeias. As inovações em 
matéria de aquisição de dados e 
processamento, fusão de dados e difusão de 
dados, utilizando também ICT inovadoras 
permitem formas de colaboração e podem 
assegurar um maior rendimento do 
investimento em infraestruturas espaciais. 
A calibração e a validação de dados 
espaciais (por instrumentos individuais, 
entre instrumentos e missões e no que diz 
respeito a objetos in situ) são fundamentais 
para uma utilização eficiente dos dados 
espaciais em todos os domínios, mas têm 
sido entravadas pela falta de organismos ou 
institutos a nível da União com mandato 
para assegurar a normalização dos dados 
obtidos do espaço e de quadros de 
referência. O acesso e exploração de dados 
de missões espaciais é uma questão que 
exige coordenação global. No que diz 
respeito aos dados de observação da Terra, 
abordagens harmonizadas e melhores 
práticas são, em parte, obtidas em 
coordenação com a organização 
intergovernamental Grupo de Observação 
da Terra, com vista a manter uma Rede 
Mundial de Sistemas de Observação da 
Terra (Global Earth Observation System of 
Systems), de que a União é membro.

como os dados de missões dos EUA. Seria 
possível uma exploração 
consideravelmente maior dos dados se 
fossem envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, a validação e a 
normalização dos dados espaciais das 
missões europeias. As inovações em 
matéria de aquisição de dados e 
processamento, fusão de dados e difusão de 
dados, utilizando também TIC inovadoras 
permitem formas de colaboração e podem 
assegurar um maior rendimento do 
investimento em infraestruturas espaciais. 
A calibração e a validação de dados 
espaciais (por instrumentos individuais, 
entre instrumentos e missões e no que diz 
respeito a objetos in situ) são fundamentais 
para uma utilização eficiente dos dados 
espaciais em todos os domínios, mas têm 
sido entravadas pela falta de organismos ou 
institutos a nível da União com mandato 
para assegurar a normalização dos dados 
obtidos do espaço e de quadros de 
referência. O acesso e exploração de dados 
de missões espaciais é uma questão que 
exige coordenação global. As inovações 
em matéria de tratamento de dados, 
divulgação e interoperabilidade, 
designadamente a promoção do livre 
acesso aos dados científicos sobre a Terra 
e aos metadados e o respetivo intercâmbio 
podem igualmente assegurar um maior 
rendimento do investimento em 
infraestruturas espaciais e contribuir para 
dar resposta aos desafios societais, 
nomeadamente se coordenadas de modo 
global. No que diz respeito aos dados de 
observação da Terra, abordagens 
harmonizadas e melhores práticas são, em 
parte, obtidas em coordenação com a 
organização intergovernamental Grupo de 
Observação da Terra, com vista a manter 
uma Rede Mundial de Sistemas de 
Observação da Terra (Global Earth 
Observation System of Systems), de que a 
União é membro.
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Or. en

Alteração 533
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas espaciais produzem 
informações que frequentemente não 
podem ser obtidas de outro modo. Apesar 
da realização de missões europeias de 
craveira mundial, o número de publicações 
mostra que os dados das missões europeias 
não são suscetíveis de ser tão utilizados 
como os dados de missões dos EUA. Seria 
possível uma exploração 
consideravelmente maior dos dados se 
fossem envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, a validação e a 
normalização dos dados espaciais das 
missões europeias. As inovações em 
matéria de aquisição de dados e 
processamento, fusão de dados e difusão de 
dados, utilizando também ICT inovadoras 
permitem formas de colaboração e podem 
assegurar um maior rendimento do 
investimento em infraestruturas espaciais. 
A calibração e a validação de dados 
espaciais (por instrumentos individuais, 
entre instrumentos e missões e no que diz 
respeito a objetos in situ) são fundamentais 
para uma utilização eficiente dos dados 
espaciais em todos os domínios, mas têm 
sido entravadas pela falta de organismos ou 
institutos a nível da União com mandato 
para assegurar a normalização dos dados 
obtidos do espaço e de quadros de 
referência. O acesso e exploração de dados 
de missões espaciais é uma questão que 
exige coordenação global. No que diz 
respeito aos dados de observação da Terra, 
abordagens harmonizadas e melhores 

Os sistemas espaciais produzem 
informações que frequentemente não 
podem ser obtidas de outro modo. Apesar 
da realização de missões europeias de 
craveira mundial, o número de publicações 
mostra que os dados das missões europeias 
não são suscetíveis de ser tão utilizados 
como os dados de missões dos EUA. Seria 
possível uma exploração 
consideravelmente maior dos dados se 
fossem envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, a validação e a 
normalização dos dados espaciais das 
missões europeias. As inovações em 
matéria de aquisição de dados e 
processamento, fusão de dados e difusão de 
dados, análise e extração de dados, 
utilizando também TIC inovadoras 
permitem formas de colaboração e podem 
assegurar um maior rendimento do 
investimento em infraestruturas espaciais. 
A calibração e a validação de dados 
espaciais (por instrumentos individuais, 
entre instrumentos e missões e no que diz 
respeito a objetos in situ) são fundamentais 
para uma utilização eficiente dos dados 
espaciais em todos os domínios, mas têm 
sido entravadas pela falta de organismos ou 
institutos a nível da União com mandato 
para assegurar a normalização dos dados 
obtidos do espaço e de quadros de 
referência. O acesso e exploração de dados 
de missões espaciais é uma questão que 
exige coordenação global. No que diz 
respeito aos dados de observação da Terra, 
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práticas são, em parte, obtidas em 
coordenação com a organização 
intergovernamental Grupo de Observação 
da Terra, com vista a manter uma Rede 
Mundial de Sistemas de Observação da 
Terra (Global Earth Observation System of 
Systems), de que a União é membro.

abordagens harmonizadas e melhores 
práticas são, em parte, obtidas em 
coordenação com a organização 
intergovernamental Grupo de Observação 
da Terra, com vista a manter uma Rede 
Mundial de Sistemas de Observação da 
Terra (Global Earth Observation System of 
Systems), de que a União é membro.

Or. en

Alteração 534
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 535
Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.6.4-A. Desenvolver aplicações no 
domínio do GNSS, a fim de assegurar o 
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rendimento positivo do investimento em 
sistemas europeus de navegação por 
satélite
Quando o EGNOS for completamente 
operacional e a fase de validação em 
órbita do Galileo for concluída com 
sucesso, é fundamental que as indústrias 
europeias adotem a nova tecnologia 
disponível e se preparem para a 
capacidade plena do Galileo, a fim de 
colher os benefícios socioeconómicos, que 
são avaliados em cerca de 90 mil milhões 
de euros. O financiamento para a 
investigação correspondente a 18% da 
verba atribuída à investigação espacial 
deve ser utilizado no sentido de 
desenvolver o EGNOS e o Galileo em 
setores críticos, tais como a aviação e o 
transporte terrestre e diversas aplicações 
profissionais, incluindo a agricultura de 
precisão, a medição do tempo e a 
geodesia, assegurando a utilização de 
novos sinais nas aplicações atuais e 
futuras.

Or. en

Alteração 536
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 1 – subponto 1.6.5 –  parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As prioridades da execução de investigação 
e inovação no domínio espacial no âmbito 
do PQ Horizonte 2020 estão em 
consonância com as prioridades da política 
espacial da União, tal como definidas pelo 
Conselho Espaço e na Comunicação Para 
uma Estratégia Espacial da União Europeia 
ao serviço do cidadão. A implementação 
processar-se-á em colaboração com as 

As prioridades da execução de investigação 
e inovação no domínio espacial no âmbito 
do PQ Horizonte 2020 estão em 
consonância com as prioridades da política 
espacial da União, tal como definidas pelo 
Conselho Espaço e na Comunicação Para 
uma Estratégia Espacial da União Europeia 
ao serviço do cidadão. A implementação 
processar-se-á em colaboração com as 
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partes interessadas da indústria espacial 
europeia, PME, universidades e institutos 
de tecnologia, representados pelo Grupo 
Consultivo para as Questões Espaciais e 
parceiros importantes como a Agência 
Espacial Europeia e as agências espaciais 
nacionais. No que diz respeito à 
participação em empresas internacionais, a 
agenda de investigação e inovação será 
definida em colaboração com os parceiros 
internacionais (por exemplo, NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

partes interessadas da indústria espacial 
europeia, PME, universidades e institutos 
de tecnologia, representados pelo Grupo 
Consultivo para as Questões Espaciais e 
parceiros importantes como a Agência 
Espacial Europeia e as agências espaciais 
nacionais. As atividades deverão ser 
desenvolvidas e realizadas de modo 
complementar entre a UE, a ESA e os 
Estados-Membros. No que diz respeito à 
participação em empresas internacionais, a 
agenda de investigação e inovação será 
definida em colaboração com os parceiros 
internacionais (por exemplo, NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Alteração 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

O PQ Horizonte 2020 estabelecerá dois 
mecanismos (o "Mecanismo de Capital 
Próprio" e o "Mecanismo de Dívida"), 
compostos por várias vertentes. O 
Mecanismo de Capital Próprio e a vertente 
PME do Mecanismo de Dívida serão 
implementados como parte integrante dos 
instrumentos financeiros da UE que 
proporcionam investimento em capital 
próprio e dívida a fim de apoiar a I&I e o 
crescimento das PME.

O PQ Horizonte 2020 estabelecerá dois 
mecanismos (o "Mecanismo de Capital 
Próprio" e o "Mecanismo de Dívida"), 
compostos por várias vertentes. O 
Mecanismo de Capital Próprio e a vertente 
PME do Mecanismo de Dívida serão 
implementados como parte integrante dos 
instrumentos financeiros da UE (geridos 
pelo Banco Europeu de Investimento e o 
Fundo Europeu de Investimento) que 
proporcionam investimento em capital 
próprio e dívida a fim de apoiar a I&I e o 
crescimento das PME. A fim de assegurar 
a massa crítica necessária e uma 
abordagem de toda a cadeia de inovação, 
os dois mecanismos irão visar 
preferencialmente as atividades 
resultantes de outras ações financiadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020, incluindo o 
novo instrumento específico a favor das 
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PME.

Or. en

Alteração 538
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em lugar de conceder empréstimos, 
garantias ou capitais próprios, etc., 
diretamente aos beneficiários finais, a 
Comissão delegará em instituições 
financeiras a missão de apoio através, 
nomeadamente, da partilha de riscos e de 
regimes de garantia e de investimentos de 
capital próprio ou de quase-capital próprio.

Em lugar de conceder empréstimos, 
garantias ou capitais próprios, etc., 
diretamente aos beneficiários finais, a 
Comissão delegará em instituições 
financeiras, ou outras adequadas, a missão 
de apoio através, nomeadamente, da 
partilha de riscos e de regimes de garantia 
e de investimentos de capital próprio ou de 
quase-capital próprio.

Or. en

Alteração 539
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo de Dívida concederá 
empréstimos a beneficiários individuais 
para investimento em I&D, garantias a 
intermediários financeiros que concedam 
empréstimos a beneficiários, combinações 
de empréstimos e garantias e garantias e/ou 
contragarantias para regimes nacionais ou 
regionais de financiamento da dívida. O 
Mecanismo de Dívida desenvolverá 
atividades de reforço do vencimento e 
apoiará o instrumento específico a favor 
das PME (ver no presente anexo a parte II, 

O Mecanismo de Dívida concederá 
empréstimos a beneficiários individuais 
para investimento em I&D, garantias a 
intermediários financeiros que concedam 
empréstimos a beneficiários, combinações 
de empréstimos e garantias e garantias e/ou 
contragarantias para regimes nacionais ou 
regionais de financiamento da dívida. O 
Mecanismo de Dívida desenvolverá 
atividades de reforço do vencimento e 
apoiará o instrumento específico a favor 
das PME (ver no presente anexo a parte II, 
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secção 3, Inovação nas PME). As 
provisões do mecanismo podem ser 
combinadas, com a possível adição de 
subvenções (incluindo a montantes fixos), 
com as provisões do instrumento de capital 
próprio num ou mais regimes integrados. 
Haverá também a possibilidade de 
empréstimos em condições favoráveis e 
empréstimos convertíveis.

secção 3, Inovação nas PME). Deve ser 
dedicada especial atenção aos pedidos das 
PME e de outros organismos localizados 
em regiões menos desenvolvidas. As 
provisões do mecanismo podem ser 
combinadas, com a possível adição de 
subvenções (incluindo a montantes fixos), 
com as provisões do instrumento de capital 
próprio num ou mais regimes integrados. 
Haverá também a possibilidade de 
empréstimos em condições favoráveis e 
empréstimos convertíveis.

Or. en

Alteração 540
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – parágrafo 2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo de Dívida concederá 
empréstimos a beneficiários individuais 
para investimento em I&D, garantias a 
intermediários financeiros que concedam 
empréstimos a beneficiários, combinações 
de empréstimos e garantias e garantias e/ou 
contragarantias para regimes nacionais ou 
regionais de financiamento da dívida. O 
Mecanismo de Dívida desenvolverá 
atividades de reforço do vencimento e 
apoiará o instrumento específico a favor 
das PME (ver no presente anexo a parte II, 
secção 3. Inovação nas PME). As 
provisões do mecanismo podem ser 
combinadas, com a possível adição de 
subvenções (incluindo a montantes fixos), 
com as provisões do instrumento de capital 
próprio num ou mais regimes integrados. 
Haverá também a possibilidade de 
empréstimos em condições favoráveis e 
empréstimos convertíveis.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. it
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 541
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Outras partes do PQ Horizonte 2020, 
nomeadamente da parte III "Desafios 
Societais";

a) Outras partes do PQ Horizonte 2020, 
nomeadamente da parte III "Desafios 
Societais" ou da parte II "Liderança 
Industrial";

Or. en

Alteração 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) outros quadros, programas e rubricas 
orçamentais do orçamento da União,

b) outros quadros, programas e rubricas 
orçamentais do orçamento da União (tais 
como a Política Agrícola Comum, a 
Política das Pescas e o COSME),

Or. en

Alteração 543
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

A partilha de riscos e outros parâmetros 
podem variar no âmbito de compartimentos 
setoriais ou políticos, desde que os seus 
valores ou estados estejam em 
conformidade com as regras comuns 
aplicáveis ao Mecanismo de Dívida. Além 
disso, os compartimentos podem ter 
estratégias de comunicação específicas no 
âmbito da campanha promocional geral do 
instrumento de dívida. Além disso, pode 
recorrer-se a intermediários especializados 
a nível nacional caso sejam necessárias 
competências específicas para avaliar os 
potenciais empréstimos no domínio de um 
determinado compartimento.

A partilha de riscos e outros parâmetros 
podem variar no âmbito de compartimentos 
setoriais ou políticos, desde que os seus 
valores ou estados estejam em 
conformidade com as regras comuns 
aplicáveis ao Mecanismo de Dívida. Além 
disso, os compartimentos podem ter 
estratégias de comunicação específicas no 
âmbito da campanha promocional geral do 
instrumento de dívida. Além disso, pode 
recorrer-se a intermediários especializados 
a nível nacional caso sejam necessárias 
competências específicas para avaliar os 
potenciais empréstimos no domínio de um 
determinado compartimento.

O BEI, como entidade gestora do 
Mecanismo de Dívida em nome da 
Comissão, poderá ter um mandato 
limitado para conceder empréstimos a 
projetos que comportem um elevado risco 
tecnológico, e não apenas para 
proporcionar taxas de juro mais baixas do 
que as do mercado a projetos de baixo 
risco tecnológico. Este mandato será, 
contudo, sujeito a critérios rígidos de 
gestão da carteira e do risco do projeto e a 
critérios adequados de rentabilidade do 
risco e de vigilância.

Or. en

Justificação

Com base no Relatório Carvalho, alteração 80.

Alteração 544
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

A vertente PME no âmbito do Mecanismo 
de Dívida será destinado às PME 
orientadas para a I&I e às pequenas 
empresas de média capitalização com 
montantes de empréstimos superiores a 
150 000 euros, complementando assim o 
financiamento de que beneficiam as PME 
ao abrigo do Mecanismo de Garantia de 
Empréstimo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME.

A vertente PME no âmbito do Mecanismo 
de Dívida será destinado às PME 
orientadas para a I&I, complementando 
assim o financiamento de que beneficiam 
as PME ao abrigo do Mecanismo de 
Garantia de Empréstimo do Programa 
Competitividade das Empresas e PME.

Or. en

Alteração 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A vertente PME no âmbito do Mecanismo 
de Dívida será destinado às PME 
orientadas para a I&I e às pequenas 
empresas de média capitalização com 
montantes de empréstimos superiores a 
150 000 euros, complementando assim o 
financiamento de que beneficiam as PME 
ao abrigo do Mecanismo de Garantia de 
Empréstimo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME.

A vertente PME no âmbito do Mecanismo 
de Dívida será destinado às PME 
orientadas para a I&I e às pequenas 
empresas de média capitalização com 
montantes de empréstimos superiores a 
100 000 euros, complementando assim o 
financiamento de que beneficiam as PME 
ao abrigo do Mecanismo de Garantia de 
Empréstimo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME.

Or. en

Alteração 546
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte II – ponto 2 – parágrafo 2.2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2.2. Mecanismo de Capital Próprio (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 547
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo de Capital Próprio será 
centrado nos fundos de capital de risco 
para empresas em fase precoce que 
proporcionam capital de risco e/ou capital 
intermédio (mezzanine) a empresas 
individuais. Essas empresas podem, além 
disso, procurar financiamento da dívida 
junto de intermediários financeiros que 
executam o Mecanismo de Dívida.

O Mecanismo de Capital Próprio será 
centrado nos fundos de capital de risco 
para empresas em fase precoce que 
proporcionam capital de risco e/ou capital 
intermédio (mezzanine) a empresas 
individuais. Deve ser dispensada especial 
atenção às empresas localizadas em 
regiões menos desenvolvidas. Essas 
empresas podem, além disso, procurar 
financiamento da dívida junto de 
intermediários financeiros que executam o 
Mecanismo de Dívida.

Or. en

Alteração 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo de Capital Próprio será 
centrado nos fundos de capital de risco 

O Mecanismo de Capital Próprio será 
centrado nos fundos de capital de risco 
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para empresas em fase precoce que 
proporcionam capital de risco e/ou capital 
intermédio (mezzanine) a empresas 
individuais. Essas empresas podem, além 
disso, procurar financiamento da dívida 
junto de intermediários financeiros que 
executam o Mecanismo de Dívida.

para empresas que proporcionam capital de 
risco e/ou capital intermédio (mezzanine) a 
empresas individuais em fase precoce. 
Essas empresas podem, além disso, 
procurar financiamento da dívida junto de 
intermediários financeiros que executam o 
Mecanismo de Dívida.

Or. en

(Ver anexo I – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 3 do Regulamento 
Geral)

Justificação

Maiores fundos de capital de risco garantem investimentos significativos em empresas em 
fase precoce. A tónica deve ser colocada nas empresas, e não nos fundos. Tal complementa o 
COSME, na medida em que os fundos de capital de risco são investidos em empresas em fase 
de expansão e de crescimento. O investimento em empresas em fase precoce e em empresas 
em fase de expansão e crescimento pode ser proveniente de um mesmo fundo.

Alteração 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de capital próprio apoiará 
igualmente os processos de transferência 
do conhecimento e da tecnologia em 
etapas que precedem a fase de 
industrialização, com o objetivo de 
verificar e, se for caso disso, aumentar o 
impacto inovador da dita transferência no 
mercado.

Or. en

Alteração 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo terá também a possibilidade 
de investir na fase de expansão e 
crescimento em conjunção com o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME (o 
que inclui os investimentos em fundos de 
fundos com uma ampla base de 
investidores e que inclui investigadores 
estratégicos privados e institucionais, bem 
como instituições financeiras nacionais 
públicas e semipúblicas).

O mecanismo terá também a possibilidade 
de investir na fase de expansão e 
crescimento em conjunção com o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME (o 
que inclui os investimentos em fundos de 
fundos públicos e privados com uma 
ampla base de investidores e que inclui 
investigadores estratégicos privados e 
institucionais, bem como instituições 
financeiras nacionais públicas e 
semipúblicas).

Or. en

(Ver anexo I – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – parágrafo 7 do Regulamento 
Geral)

Justificação

Tal como no caso do COSME, importa esclarecer que o mecanismo de capital próprio no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 apoiará igualmente os fundos de fundos do setor privado, o 
que fará com que os fundos de capital de risco obtenham capital adicional do setor privado.

Alteração 551
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Neste caso, o investimento do Mecanismo 
de Capital Próprio do PQ Horizonte 2020 
não deve exceder 20% do investimento 
total da União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 

Neste caso, o investimento do Mecanismo 
de Capital Próprio do PQ Horizonte 2020 
não deve exceder 30% do investimento 
total da União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
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numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
20% tendo em conta a evolução do 
mercado.

numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
30% tendo em conta a evolução do 
mercado.

Or. it

Alteração 552
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Neste caso, o investimento do Mecanismo 
de Capital Próprio do PQ Horizonte 2020 
não deve exceder 20% do investimento 
total da União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
20% tendo em conta a evolução do 
mercado.

Neste caso, o investimento do Mecanismo 
de Capital Próprio do PQ Horizonte 2020 
não deve exceder 30% do investimento 
total da União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
30% tendo em conta a evolução do 
mercado.

Or. en

Justificação

A utilização do Mecanismo de Capital Próprio ao abrigo do PQ Horizonte 2020 para apoiar 
empresas em fase de crescimento em conjunto com o Mecanismo de Capital Próprio no 
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âmbito do Programa Competitividade das Empresas e PME (COSME) deve ser mais flexível, 
especialmente no que se refere ao orçamento significativamente mais baixo para os 
instrumentos financeiros no contexto do programa anterior.

Alteração 553
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Neste caso, o investimento do Mecanismo 
de Capital Próprio do PQ Horizonte 2020 
não deve exceder 20% do investimento 
total da União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
20% tendo em conta a evolução do 
mercado.

Neste caso, o investimento do Mecanismo 
de Capital Próprio do PQ Horizonte 2020 
não deve exceder 20% do investimento 
total da União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir baixar o limite de 
20% à luz das alterações do mercado.

Or. en

Alteração 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Neste caso, o investimento do Mecanismo 
de Capital Próprio do PQ Horizonte 2020 

Neste caso, o investimento do Mecanismo 
de Capital Próprio do PQ Horizonte 2020 
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não deve exceder 20% do investimento 
total da União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
20% tendo em conta a evolução do 
mercado.

não deve exceder 30% do investimento 
total da União, exceto nos casos dos fundos 
multi-fases, em que o financiamento do 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento e o Mecanismo de Capital 
Próprio para a ID&I serão disponibilizados 
numa base pro rata, em função da política 
de investimento dos fundos. Tal como o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento, o Mecanismo de Capital 
Próprio deve evitar o capital para a 
aquisição de empresas ou de substituição 
destinado ao desmembramento de ativos. A 
Comissão pode decidir alterar o limiar de 
20% tendo em conta a evolução do 
mercado.

Or. en

Alteração 555
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A execução dos dois mecanismos será 
delegada no Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI, FEI) e/ou noutras 
instituições financeiras a que possa ser 
confiada a execução dos instrumentos 
financeiros em conformidade com o 
estabelecido no Regulamento Financeiro. 
A sua conceção e execução serão 
harmonizadas com as disposições gerais 
aplicáveis a instrumentos financeiros 
estabelecidas no Regulamento Financeiro 
e com os requisitos operacionais mais 
específicos estabelecidos em orientações 
da Comissão.

O mecanismo de capital próprio do PQ 
Horizonte 2020 é aplicado como uma 
vertente de um instrumento único da 
União para apoiar, com capital próprio, o 
crescimento e a I&I das empresas da 
União, desde uma fase precoce (incluindo 
o capital de semente) até à fase de 
crescimento financeiramente apoiada pelo 
PQ Horizonte 2020 e pelo Programa 
Competitividade das Empresas e PME 
(COSME).

O Mecanismo de Capital Próprio do PQ 
Horizonte 2020 utiliza o mesmo 
mecanismo de concretização que o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
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Crescimento (EFG), a ser estabelecido ao 
abrigo do COSME.
O apoio do Mecanismo do Capital Próprio 
para o Crescimento do PQ Horizonte 
2020 deve corresponder a um dos 
seguintes investimentos: 
a) Diretamente através do Fundo 
Europeu de Investimentos (FEI) ou 
outras instituições responsáveis pela 
execução em nome da Comissão; ou
b) Fundos de fundos ou veículos de 
investimento que investem além-
fronteiras, estabelecidos pelo FEI ou 
outras entidades responsáveis pela 
execução em nome da Comissão, 
juntamente com investidores privados 
e/ou instituições financeiras públicas.

Or. en

(Ver COSME, anexo II)

Justificação

As disposições pormenorizadas sobre a execução dos instrumentos financeiros, enquanto 
vertente de um único instrumento em conjunto com o COSME, devem ser especificadas e 
alinhadas pelo texto do COSME (anexo II, como alterado).

Alteração 556
Jürgen Creutzmann

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo de Garantia do PQ 
Horizonte 2020 é gerido pelo FEI ou 
outras entidades responsáveis pela 
execução em nome da Comissão. O 
mecanismo prevê:
a) Contragarantias e outros mecanismos 
de partilha de risco para os mecanismos 
de garantia
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b) Garantias diretas e outros acordos de 
partilha de risco para outros 
intermediários financeiros que satisfaçam 
os critérios de elegibilidade;
O Mecanismo de Garantia do PQ 
Horizonte 2020 fará parte de um 
instrumento único de financiamento por 
empréstimos da UE destinado ao 
crescimento e à I&I das empresas, com o 
mesmo sistema de concretização que o 
Mecanismo de Garantia de Empréstimo 
(LGF) do COSME. O Mecanismo de 
Garantia estará aberto a intermediários 
nacionais que concedam empréstimos 
direta ou indiretamente.
O Mecanismo de Garantia deve consistir 
nos seguintes aspetos:
a) financiamento da dívida através de 
garantias de empréstimo, incluindo 
empréstimos subordinados e 
participativos, ou locação financeira;
b) titularização de carteiras de 
financiamento da dívida ao abrigo de 
disposições adequadas de partilha de risco 
com as instituições visadas.

Or. en

(Ver COSME, anexo II)

Justificação

As disposições pormenorizadas sobre a execução dos instrumentos financeiros, enquanto 
vertente de um único instrumento em conjunto com o COSME, devem ser especificadas e 
alinhadas pelo texto do COSME (anexo II, como alterado).

Alteração 557
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – parágrafo 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Pelo menos um terço do orçamento dos 
instrumentos financeiros do PQ 
Horizonte 2020 da UE será destinado às 
PME, através do Mecanismo de Capital 
Próprio e da vertente PME do Mecanismo 
de Dívida.

Or. en

Alteração 558
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos um terço do orçamento dos 
instrumentos financeiros do PQ 
Horizonte 2020 da UE será reservado às 
energias renováveis e a projetos de 
eficiência energética para o consumidor 
final.

Or. en

Alteração 559
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.1. Integração do apoio às PME 3.1. Integração do apoio às PME através de 
um instrumento específico a favor das 
PME

Or. en
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Alteração 560
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
PQ Horizonte 2020. Para o efeito, um 
instrumento específico a favor das PME 
visa todos os tipos de PME inovadoras que 
demonstrem uma forte ambição em termos 
de desenvolvimento, crescimento e
internacionalização. Será prestado apoio a 
todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações não tecnológicas e de serviços. 
O objetivo é contribuir para colmatar o 
défice de financiamento na fase inicial de 
atividades de investigação e inovação de 
alto risco, promover inovações de ponta e 
intensificar a comercialização pelo setor 
privado dos resultados da investigação.

A fim de dar resposta às necessidades das
PME em termos de investigação e 
inovação, deve ser estabelecido e gerido 
um instrumento específico a favor das 
PME que ofereça apoio por fases e 
serviços associados, financiados por, pelo 
menos, 10% do orçamento do PQ 
Horizonte 2020, ao abrigo de uma única 
estrutura de gestão, com um regime 
administrativo simplificado e um único 
ponto de contacto.  Visará todos os tipos 
de PME inovadoras que demonstrem uma 
forte ambição em termos de 
desenvolvimento, crescimento e/ou
internacionalização. Será prestado apoio a 
todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações não tecnológicas e de serviços. 
O objetivo é contribuir para colmatar o 
défice de financiamento na fase inicial de 
atividades de investigação e inovação de 
alto risco, promover inovações de ponta e 
intensificar a comercialização pelo setor 
privado dos resultados da investigação.

Or. en

Alteração 561
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o As PME beneficiarão de apoio em todo o 
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PQ Horizonte 2020. Para o efeito, um 
instrumento específico a favor das PME 
visa todos os tipos de PME inovadoras que 
demonstrem uma forte ambição em termos 
de desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização. Será prestado apoio a 
todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações não tecnológicas e de serviços. 
O objetivo é contribuir para colmatar o 
défice de financiamento na fase inicial de 
atividades de investigação e inovação de 
alto risco, promover inovações de ponta e 
intensificar a comercialização pelo setor 
privado dos resultados da investigação.

PQ Horizonte 2020. Para o efeito, um 
instrumento específico a favor das PME 
visa todos os tipos de PME inovadoras que 
demonstrem uma forte ambição em termos 
de desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização. Será prestado apoio a 
todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações não tecnológicas e de serviços. 
O objetivo é contribuir para colmatar o 
défice de financiamento na fase inicial de 
atividades de investigação e inovação de 
alto risco, promover inovações de ponta e 
intensificar a comercialização pelo setor 
privado dos resultados da investigação.

A participação bem sucedida no 
instrumento a favor das PME deve 
constituir um selo de qualidade para as 
PME participantes que facilite o acesso a 
contratos públicos.

Or. en

Alteração 562
Vicky Ford, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
PQ Horizonte 2020. Para o efeito, um 
instrumento específico a favor das PME 
visa todos os tipos de PME inovadoras que 
demonstrem uma forte ambição em termos 
de desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização. Será prestado apoio a 
todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações não tecnológicas e de serviços. 
O objetivo é contribuir para colmatar o 
défice de financiamento na fase inicial de 
atividades de investigação e inovação de 
alto risco, promover inovações de ponta e 
intensificar a comercialização pelo setor 
privado dos resultados da investigação.

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
PQ Horizonte 2020. Para o efeito, um 
instrumento específico a favor das PME 
visa todos os tipos de inovação nas PME 
que demonstrem uma forte ambição em 
termos de desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização. Será prestado apoio a 
todos os tipos de inovação, incluindo 
inovações não tecnológicas e de serviços. 
O objetivo é contribuir para colmatar o 
défice de financiamento na fase inicial de 
atividades de investigação e inovação de 
alto risco, promover inovações de ponta e 
intensificar a comercialização pelo setor 
privado dos resultados da investigação.
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Or. en

Justificação

Poderá ser difícil definir o conceito de "PME inovadoras".

Alteração 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O instrumento específico a favor das 
PME deve ser gerido a nível central, a fim 
de assegurar a aplicação consistente das 
regras e a visibilidade do instrumento, 
facilitando a participação das PME.

Or. en

Alteração 564
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O instrumento específico a favor das PME 
é aplicável no âmbito de todos os Desafios 
Societais e Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais e devem-lhe ser atribuídas 
dotações.

O instrumento específico a favor das PME 
deve ser executado nos domínios 
identificados no âmbito do objetivo 
específico "Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais" estabelecido no 
ponto 1, parte II, anexo I e de cada um 
dos objetivos específicos definidos no 
âmbito da prioridade "Desafios Societais" 
estabelecida nos pontos 1 a 6, parte III, 
anexo I.

Or. en
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Alteração 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O instrumento específico a favor das PME 
é aplicável no âmbito de todos os Desafios 
Societais e Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais e devem-lhe ser atribuídas 
dotações.

O instrumento específico a favor das PME 
relaciona-se a nível temático com o 
objetivo específico "Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais"e 
com cada um dos objetivos específicos da 
prioridade "Desafios Societais".

Or. en

Alteração 566
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O instrumento específico a favor das PME 
é aplicável no âmbito de todos os Desafios 
Societais e Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais e devem-lhe ser atribuídas 
dotações.

O instrumento específico a favor das PME 
é aplicável no âmbito de todos os Desafios 
Societais e Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais e devem-lhe ser atribuídas 
dotações correspondentes a cerca de 10%.

Or. en

Alteração 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O instrumento a favor das PME deve ser 
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gerido a nível central, a fim de assegurar 
a aplicação consistente das regras, a 
visibilidade do instrumento e um único 
ponto de contacto, facilitando a 
participação das PME.

Or. en

Alteração 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Apenas as PME serão autorizadas a 
candidatar-se a financiamento e apoio neste 
âmbito. Podem formar colaborações de 
acordo com as suas necessidades, incluindo 
a subcontratação de trabalhos de 
investigação e desenvolvimento. Os 
projetos devem demonstrar um interesse 
claro e benefícios potenciais para as PME e 
ter uma dimensão europeia distinta.

Apenas as PME serão autorizadas a 
candidatar-se a financiamento e apoio neste 
âmbito. Podem formar colaborações com 
executantes I&D locais ou europeus, de 
acordo com as suas necessidades, incluindo 
a subcontratação de trabalhos de 
investigação e desenvolvimento. Os 
projetos devem demonstrar um interesse 
claro e benefícios potenciais para as PME e 
ter uma dimensão europeia distinta.

Or. en

Alteração 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O instrumento a favor das PME abrangerá 
todos os domínios da ciência, tecnologia e
inovação numa abordagem ascendente no 
âmbito de um determinado desafio societal 
ou tecnologia facilitadora de forma a dar 
margem suficiente para o financiamento de 

O instrumento a favor das PME abrangerá 
todos os domínios da ciência, tecnologia e 
inovação numa abordagem ascendente de 
propostas abertas (sem temas de proposta 
predefinidos) no âmbito de um 
determinado desafio societal ou tecnologia 
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todos os tipos de ideias promissoras, 
nomeadamente projetos interdisciplinares e 
intersetoriais.

facilitadora de forma a dar margem 
suficiente para o financiamento de todos os 
tipos de ideias promissoras, nomeadamente 
projetos interdisciplinares e intersetoriais.

Or. en

Alteração 570
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

O instrumento a favor das PME pode 
também servir como instrumento de 
contratação pré-comercial ou contratação 
em termos de soluções inovadores para as 
necessidades descendentes comuns das 
entidades adjudicantes públicas da UE 
que tenham sido identificadas na Europa.

Or. en

Alteração 571
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 5 – travessão 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A investigação e o desenvolvimento serão 
apoiados com especial incidência nas 
atividades de demonstração (ensaio, 
protótipo, estudos de transposição para 
mais larga escala, conceção, projetos-piloto 
relativos a processos, produtos e serviços 
inovadores, verificação do desempenho, 
etc.) e replicação no mercado.

A totalidade das atividades de
investigação, desenvolvimento e inovação 
será apoiada com especial incidência nas 
atividades de demonstração (ensaio, 
protótipo, estudos de transposição para 
mais larga escala, conceção, projetos-piloto 
relativos a processos, produtos e serviços 
inovadores, verificação do desempenho, 
etc.) e replicação no mercado.
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Or. en

Justificação

A utilização do "vale para a inovação" em todas as fases é enganadora e deve ser evitada. 
Este termo técnico descreve um processo especial de adjudicação e pagamento destinado a 
determinados serviços de apoio à inovação. Enquanto a primeira fase do instrumento a favor 
das PME pode ser candidata a um "vale para a inovação" (apoio com base num montante 
fixo), a segunda fase não é claramente candidata a esta hipótese.

Alteração 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 5 – travessão 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nesta fase não será proporcionado 
financiamento direto para além das 
atividades de apoio, mas facilitar-se-á o 
acesso aos capitais privados e a ambientes 
propícios à inovação. Estão previstas 
ligações com os instrumentos financeiros 
(ver no presente anexo a parte II, secção 2, 
Acesso a financiamento de risco), por 
exemplo, concedendo prioridade às PME 
que tenham concluído com êxito a fase 1 
e/ou 2 no âmbito de um volume de 
recursos financeiros reservado. As PME 
beneficiarão igualmente de medidas de 
apoio como, por exemplo, ligação em rede, 
formação, tutoria e aconselhamento. Além 
disso, esta componente pode ligar-se a 
medidas de promoção de contratos pré-
comerciais e de contratos para soluções 
inovadoras.

Nesta fase não será proporcionado 
financiamento direto para além das 
atividades de apoio, mas facilitar-se-á o 
acesso aos capitais privados e a ambientes 
propícios à inovação. Estão previstas 
ligações com os instrumentos financeiros 
(ver no presente anexo a parte II, secção 2, 
Acesso a financiamento de risco), por 
exemplo, concedendo prioridade às PME 
que tenham concluído com êxito a fase 1 
e/ou 2 no âmbito de um volume de 
recursos financeiros reservado 
disponibilizado pelo Banco Europeu de 
Investimento e o Fundo Europeu de 
Investimento. As PME beneficiarão 
igualmente de medidas de apoio como, por 
exemplo, ligação em rede, formação, 
tutoria e aconselhamento. Além disso, esta 
componente pode ligar-se a medidas de 
promoção de contratos pré-comerciais e de 
contratos para soluções inovadoras.

Or. en

Alteração 573
Patrizia Toia
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Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 5 – travessão 3 – parágrafo 1-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

O instrumento a favor das PME poderá 
também ser utilizado para financiar 
microempresas e pequenas e médias 
empresas que não disponham de recursos 
humanos e financeiros para fazer aos 
riscos técnicos de uma investigação 
aplicada, através de instituições europeias 
de investigação aplicada, para que 
colaborem, suportando os custos e riscos 
dessa investigação, com projetos 
acordados com empresas individuais, 
comprometendo-se a industrializar os 
resultados obtidos. Nestes casos, será 
previsto um regime de sanções para as 
empresas que não respeitem o 
compromisso de industrialização, e, 
eventualmente, de royalties a pagar pela 
empresa titular dos direitos de utilização 
industrial. 

Or. it

Alteração 574
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A promoção, execução e acompanhamento 
uniformes do instrumento a favor das PME 
em todo o PQ Horizonte 2020 assegurará 
um fácil acesso das PME. Com base em 
redes existentes de apoio às PME, será 
estabelecido um regime de mentoria para 
as PME beneficiárias a fim de acelerar o 
impacto do apoio concedido.

A promoção, execução e acompanhamento 
uniformes do instrumento a favor das PME 
em todo o PQ Horizonte 2020 assegurará 
um fácil acesso das PME. A fim de 
assegurar um único ponto de contacto 
para as PME, o instrumento a favor das 
PME deve ser executado apenas por um 
único organismo, tal como uma agência 
executiva especializada. Com base em 
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redes existentes de apoio às PME, será 
estabelecido um regime de mentoria para 
as PME beneficiárias a fim de acelerar o 
impacto do apoio concedido.

Or. en

Justificação

Serão criados organismos de governação distintos para os diferentes desafios societais e 
domínios da tecnologia. A execução, por um único organismo, do instrumento a favor das 
PME que visa dar resposta aos diversos desafios societais assegurará a consistência e a 
existência de um único ponto de contacto para as PME. A título de exemplo, um único 
organismo estaria em melhor posição para coordenar os prazos para as propostas relativas 
ao instrumento a favor das PME nos diferentes domínios de ação do PQ Horizonte 2020 e 
para evitar picos nos procedimentos administrativos que levem a atrasos na conclusão de 
acordos de subvenção para as PME.

Alteração 575
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A promoção, execução e acompanhamento 
uniformes do instrumento a favor das PME 
em todo o PQ Horizonte 2020 assegurará 
um fácil acesso das PME. Com base em 
redes existentes de apoio às PME, será 
estabelecido um regime de mentoria para 
as PME beneficiárias a fim de acelerar o 
impacto do apoio concedido.

A promoção, execução e acompanhamento 
uniformes do instrumento a favor das PME 
em todo o PQ Horizonte 2020 por uma 
única estrutura administrativa assegurará 
um fácil acesso das PME. Com base em 
redes existentes de apoio às PME e noutros 
prestadores de serviços de inovação, será 
estabelecido um regime de mentoria para 
as PME beneficiárias a fim de acelerar o 
impacto do apoio concedido.

Or. en

Alteração 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A promoção, execução e acompanhamento 
uniformes do instrumento a favor das PME 
em todo o PQ Horizonte 2020 assegurará 
um fácil acesso das PME. Com base em 
redes existentes de apoio às PME, será 
estabelecido um regime de mentoria para 
as PME beneficiárias a fim de acelerar o 
impacto do apoio concedido.

A promoção, execução e acompanhamento 
uniformes do instrumento a favor das PME 
em todo o PQ Horizonte 2020 assegurará 
um fácil acesso das PME. Com base em 
redes existentes de apoio às PME, tal como 
a Rede Europeia de Empresas, será 
estabelecido um regime de mentoria para 
as PME beneficiárias a fim de acelerar o 
impacto do apoio concedido.

Or. en

Alteração 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – ponto 1 – parágrafo 2-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

Será criada uma estrutura regional 
descentralizada de apoio para gerir o 
Programa Comum Eurostars.

Or. en

Alteração 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o PQ Horizonte 
2020 serão nomeadamente apoiadas com 

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o PQ Horizonte 
2020 serão nomeadamente apoiadas com 
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vista a promover a capacidade de inovação 
das PME. Podem incluir atividades de 
sensibilização, informação e difusão, 
formação e mobilidade, ligação em rede e 
intercâmbio de melhores práticas, 
desenvolvimento de mecanismos de apoio 
à inovação de elevada qualidade e de 
serviços com forte valor acrescentado da 
União para as PME (por exemplo, direitos 
de propriedade intelectual e gestão da 
inovação, transferência de conhecimentos, 
utilização inovadora das ICT e das 
cibercompetências nas PME), bem como 
ajudar as PME a ligarem-se a parceiros de 
investigação e inovação em toda a União, 
permitindo-lhes integrar tecnologias e 
desenvolver a sua capacidade de inovação. 
As organizações intermediárias que 
representam grupos de PME inovadoras 
serão convidadas a desenvolver atividades 
de inovação transsetoriais e transregionais 
com PME que tenham competências que se 
reforcem mutuamente, com vista a 
desenvolver novas cadeias de valor 
industrial.

vista a promover a capacidade de inovação 
das PME. Podem incluir atividades de 
sensibilização, informação e difusão, 
formação e mobilidade, ligação em rede e 
intercâmbio de melhores práticas, 
desenvolvimento de mecanismos de apoio 
à inovação de elevada qualidade e de 
serviços com forte valor acrescentado da 
União para as PME (por exemplo, direitos 
de propriedade intelectual e gestão da 
inovação, transferência de conhecimentos, 
utilização inovadora das TIC e das 
cibercompetências nas PME), bem como 
ajudar as PME a ligarem-se a parceiros de 
investigação e inovação em toda a União, 
permitindo-lhes integrar tecnologias e 
desenvolver a sua capacidade de inovação. 
As organizações intermediárias que 
representam grupos de PME inovadoras,
ou serviços regionais de apoio às PME, 
serão convidadas a desenvolver atividades 
de inovação transsetoriais e transregionais 
com PME que tenham competências que se 
reforcem mutuamente, com vista a 
desenvolver novas cadeias de valor 
industrial.

Or. en

Alteração 579
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o PQ Horizonte 
2020 serão nomeadamente apoiadas com 
vista a promover a capacidade de inovação 
das PME. Podem incluir atividades de 
sensibilização, informação e difusão, 
formação e mobilidade, ligação em rede e 
intercâmbio de melhores práticas, 

As atividades de apoio à execução e que 
complementam as medidas específicas a 
favor das PME em todo o PQ Horizonte 
2020 serão nomeadamente apoiadas com 
vista a promover a capacidade de inovação 
das PME. Podem incluir atividades de 
sensibilização, informação e difusão, 
formação e mobilidade, ligação em rede e 
intercâmbio de melhores práticas, acesso 
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desenvolvimento de mecanismos de apoio 
à inovação de elevada qualidade e de 
serviços com forte valor acrescentado da 
União para as PME (por exemplo, direitos 
de propriedade intelectual e gestão da 
inovação, transferência de conhecimentos, 
utilização inovadora das ICT e das 
cibercompetências nas PME), bem como 
ajudar as PME a ligarem-se a parceiros de 
investigação e inovação em toda a União, 
permitindo-lhes integrar tecnologias e 
desenvolver a sua capacidade de inovação. 
As organizações intermediárias que 
representam grupos de PME inovadoras 
serão convidadas a desenvolver atividades 
de inovação transsetoriais e transregionais 
com PME que tenham competências que se 
reforcem mutuamente, com vista a 
desenvolver novas cadeias de valor 
industrial.

aos resultados das investigações, 
desenvolvimento de mecanismos de apoio 
à inovação de elevada qualidade e de 
serviços com forte valor acrescentado da 
União para as PME (por exemplo, direitos 
de propriedade intelectual e gestão da 
inovação, transferência de conhecimentos, 
utilização inovadora das TIC e das 
cibercompetências nas PME), bem como 
ajudar as PME a ligarem-se a parceiros de 
investigação e inovação em toda a União, 
permitindo-lhes integrar tecnologias e 
desenvolver a sua capacidade de inovação
e a sua capacidade de incorporar a 
inovação e transformar os resultados das 
investigações em produtos, processos e 
serviços inovadores. As organizações 
intermediárias que representam grupos de 
PME inovadoras serão convidadas a 
desenvolver atividades de inovação 
transsetoriais e transregionais com PME 
que tenham competências que se reforcem 
mutuamente, com vista a desenvolver 
novas cadeias de valor industrial.

Or. en

Alteração 580
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o PQ Horizonte 2020 deve 
promover uma maior participação das 
PME na gestão do programa, 
nomeadamente a participação na 
definição das agendas de investigação e 
no estabelecimento de parcerias entre os 
setores público e privado.

Or. en
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Alteração 581
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Constata-se a necessidade de desenvolver 
novos instrumentos de informação e de 
transparência relativos aos direitos de 
propriedade intelectual, que possibilitem 
às PME (e também aos organismos 
públicos de investigação) dispor de 
elementos que lhes permitam enveredar, 
com conhecimento de causa, pela via da 
investigação e exploração das invenções, 
da aquisição de direitos de propriedade 
industrial e da valorização da 
investigação. Uma maior transparência 
das carteiras de direitos de propriedade 
intelectual e de preços, o desenvolvimento 
de métodos de avaliação da qualidade dos 
títulos de propriedade intelectual a nível 
europeu, bem como a elaboração de 
critérios de referência comuns para 
facilitar as transações de patentes, são 
algumas das medidas a instituir para 
reforçar a capacidade de inovação das 
PME e permitir a estas últimas serem 
plenamente associadas à investigação. 

Or. fr

Alteração 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Serão procuradas sinergias com a política Serão procuradas sinergias com a política 
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de coesão da União no contexto das 
estratégias de inovação nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

de coesão da União no contexto das 
estratégias de inovação nacionais e 
regionais de especialização inteligente.
Estas sinergias podem igualmente basear-
se na experiência ascendente nacional e 
regional dos programas Eureka e 
Eurostars, com o objetivo de apoiar as 
atividades de investigação e inovação das 
PME, que o Fundo de Coesão poderá 
apoiar, tornando o financiamento dos 
parceiros locais de projetos no âmbito do 
Eureka uma prioridade das autoridades 
de gestão.

Or. en

Alteração 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas, melhorando as 
condições-quadro para a inovação, e 
eliminado os obstáculos específicos que 
impedem o crescimento de empresas 
inovadoras, em especial PME e empresas 
de dimensão intermédia com um potencial 
de crescimento rápido. Será prestado apoio 
especializado à inovação (por exemplo, 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual, redes de entidades 
adjudicantes, apoio a serviços de 
transferência de tecnologias, conceção 
estratégica) e a análises de políticas 
públicas relacionadas com a inovação.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas, melhorando as 
condições-quadro para a inovação, e 
eliminado os obstáculos específicos que 
impedem o crescimento de empresas 
inovadoras, em especial PME e empresas 
de dimensão intermédia com um potencial 
de crescimento rápido. Será prestado apoio 
especializado à inovação (por exemplo, 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual, redes de entidades 
adjudicantes, serviços de transferência de 
tecnologia internacionais, apoio a serviços 
de transferência de tecnologias, conceção 
estratégica, desenvolvimento de 
"clusters") e a análises de políticas 
públicas relacionadas com a inovação.

Or. en
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Alteração 584
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas, melhorando as 
condições-quadro para a inovação, e 
eliminado os obstáculos específicos que 
impedem o crescimento de empresas 
inovadoras, em especial PME e empresas 
de dimensão intermédia com um potencial 
de crescimento rápido. Será prestado apoio 
especializado à inovação (por exemplo, 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual, redes de entidades 
adjudicantes, apoio a serviços de 
transferência de tecnologias, conceção 
estratégica) e a análises de políticas 
públicas relacionadas com a inovação.

Apoiar a inovação orientada para o 
mercado com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas, melhorando as 
condições-quadro para a inovação, e 
eliminado os obstáculos específicos que 
impedem o crescimento de empresas 
inovadoras, em especial PME e empresas 
de dimensão intermédia com um potencial 
de crescimento rápido. Será prestado apoio 
especializado à inovação (por exemplo, 
apoio ao registo e à exploração dos 
direitos de propriedade intelectual, redes de 
entidades adjudicantes, apoio a serviços de 
transferência de tecnologias, conceção 
estratégica) e a análises de políticas 
públicas relacionadas com a inovação.

Or. en

Alteração 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.2.3-A. Apoiar a transferência de 
conhecimentos e tecnologias entre a 
investigação pública e o mercado.
O objetivo consiste em apoiar os processos 
de transferência entre a esfera da 
investigação pública e as PME 
inovadoras, enquanto mecanismo eficaz 
para a transferência para o mercado dos 
resultados das investigações e invenções 
realizadas pelas universidades e os 



PE492.815v01-00 138/138 AM\907981PT.doc

PT

centros de investigação.
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