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Alteração 159
Gaston Franco

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O alargamento da participação deve 
ser incentivado, para se poder tirar 
partido do potencial de talento existente 
na Europa e para se otimizar o impacto 
económico e social da investigação, algo 
que deve contribuir para eliminar o fosso 
da investigação e da inovação na Europa, 
recorrentes a agentes como sejam centros 
de ciência e museus para apelar à 
participação de um vasto número e de um 
vasto leque de audiências e de cidadãos.

Or. en

Alteração 160
Alyn Smith

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
visa três prioridades, nomeadamente a 
excelência científica («Excelência 
Científica»), a criação de liderança 
industrial («Liderança Industrial») e 
respostas aos desafios societais («Desafios 
Societais»). Essas prioridades devem ser 
executadas por meio de um Programa 
Específico composto por três partes 
relativas a ações indiretas e por uma parte 
relativa a ações diretas do Centro Comum 
de Investigação (JRC).

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
alicerça-se na excelência e visa três 
prioridades, nomeadamente a excelência 
científica ( «Excelência Científica»), a 
criação de liderança industrial («Liderança 
Industrial») e respostas aos desafios 
societais («Desafios Societais»). Essas 
prioridades devem ser executadas por meio 
de um Programa Específico composto por 
três partes relativas a ações indiretas e por 
uma parte relativa a ações diretas do 
Centro Comum de Investigação (JRC).

Or. en
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Alteração 161
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
visa três prioridades, nomeadamente a 
excelência científica («Excelência 
Científica»), a criação de liderança 
industrial («Liderança Industrial») e 
respostas aos desafios societais («Desafios 
Societais»). Essas prioridades devem ser 
executadas por meio de um Programa 
Específico composto por três partes 
relativas a ações indiretas e por uma parte 
relativa a ações diretas do Centro Comum 
de Investigação (JRC).

(2) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
visa três prioridades, nomeadamente a 
excelência científica («Excelência 
Científica»), a criação de liderança 
industrial e no setor dos serviços
(«Liderança Industrial e no Setor dos 
Serviços») e respostas aos desafios 
societais («Desafios Societais»). Essas 
prioridades devem ser executadas por meio 
de um Programa Específico composto por 
três partes relativas a ações indiretas e por 
uma parte relativa a ações diretas do 
Centro Comum de Investigação (JRC).

Or. ro

Alteração 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Cada parte deve ser complementar das 
outras partes do Programa Específico e ser 
aplicada de forma coerente com essas 
outras partes.

(4) Cada parte deve ser complementar das 
outras partes do Programa Específico e ser 
aplicada de forma coerente com essas 
outras partes. A coordenação estratégica 
da investigação e da inovação nas três 
principais prioridades de cada área 
temática (a saúde, por exemplo) deve 
fazer face à fragmentação e melhorar a 
utilização e a gestão dos recursos 
tecnológicos e de infraestruturas, 
implicando a partilha de dados, de molde 
a acelerar a consecução de resultados.
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Or. en

(Com referência para a alteração 3, PE489.688v01-00)

Alteração 163
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Verifica-se uma necessidade crucial de 
reforçar e alargar a excelência da base 
científica da União e garantir a 
disponibilidade de investigação e talentos 
de craveira mundial com vista a assegurar a 
competitividade e o bem-estar a longo 
prazo da Europa. A parte I «Excelência 
Científica» deve apoiar as atividades do 
Conselho Europeu de Investigação 
relativas a investigação de fronteira, 
tecnologias futuras e emergentes, ações 
Marie Curie e infraestruturas de 
investigação europeias. As referidas 
atividades devem ter como objetivo o 
reforço das competências a longo prazo, 
incidindo fortemente na ciência, sistemas e 
investigadores da próxima geração e
prestando apoio a talentos emergentes de 
toda a União e dos Estados associados. As 
atividades da União de apoio à excelência 
científica devem contribuir para consolidar 
o Espaço Europeu da Investigação e tornar 
o sistema científico da União mais 
competitivo e atrativo à escala mundial.

(5) Verifica-se uma necessidade crucial de 
reforçar e alargar a excelência da base 
científica da União e garantir a 
disponibilidade de investigação e talentos 
de craveira mundial com vista a assegurar a 
competitividade e o bem-estar a longo 
prazo da Europa. A parte I «Excelência 
Científica» deve apoiar as atividades do 
Conselho Europeu de Investigação 
relativas a investigação de fronteira, 
tecnologias futuras e emergentes, ações 
Marie Curie e infraestruturas de 
investigação europeias e Ligação em rede 
de excelência na União. As referidas 
atividades devem ter como objetivo o 
reforço das competências a longo prazo, 
incidindo fortemente na ciência, sistemas e 
investigadores da próxima geração e 
prestando apoio a talentos emergentes de 
toda a União e dos Estados associados. As 
atividades da União de apoio à excelência 
científica devem contribuir para consolidar 
o Espaço Europeu da Investigação e tornar 
o sistema científico da União mais 
competitivo e atrativo à escala mundial.

Or. en

Alteração 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Verifica-se uma necessidade crucial de 
reforçar e alargar a excelência da base 
científica da União e garantir a 
disponibilidade de investigação e talentos 
de craveira mundial com vista a assegurar a 
competitividade e o bem-estar a longo 
prazo da Europa. A parte I «Excelência 
Científica» deve apoiar as atividades do 
Conselho Europeu de Investigação 
relativas a investigação de fronteira, 
tecnologias futuras e emergentes, ações 
Marie Curie e infraestruturas de 
investigação europeias. As referidas 
atividades devem ter como objetivo o 
reforço das competências a longo prazo, 
incidindo fortemente na ciência, sistemas e 
investigadores da próxima geração e 
prestando apoio a talentos emergentes de 
toda a União e dos Estados associados. As 
atividades da União de apoio à excelência 
científica devem contribuir para consolidar 
o Espaço Europeu da Investigação e tornar 
o sistema científico da União mais 
competitivo e atrativo à escala mundial.

(5) Verifica-se uma necessidade crucial de 
reforçar e alargar a excelência da base 
científica da União e garantir a 
disponibilidade de investigação e talentos 
de craveira mundial com vista a assegurar a 
competitividade e o bem-estar a longo 
prazo da Europa. A parte I «Excelência 
Científica» deve apoiar as atividades do 
Conselho Europeu de Investigação 
relativas a investigação de fronteira, 
tecnologias futuras e emergentes, ações 
Marie Skłodowska-Curie e infraestruturas 
de investigação europeias. As referidas 
atividades devem ter como objetivo o 
reforço das competências a longo prazo, 
incidindo fortemente na ciência, sistemas e 
investigadores da próxima geração e 
prestando apoio a talentos emergentes de 
toda a União e dos Estados associados. As 
atividades da União de apoio à excelência 
científica devem contribuir para consolidar 
o Espaço Europeu da Investigação e tornar 
o sistema científico da União mais 
competitivo e atrativo à escala mundial.

Or. en

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

Alteração 165
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A)  O Programa Horizonte 2020 deve 
desenvolver sinergias com outras políticas 
da União e dos Estados-membros, 
nomeadamente no domínio da educação, 
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a fim de tornar as profissões de 
investigador e de inovador opções de 
carreira atrativas e de estatuto elevado 
para jovens europeus talentosos e para 
atrair os melhores talentos de países 
terceiros. A fim de preparar a próxima 
geração de investigadores, cumpre 
promover a educação a nível das ciências, 
tecnologia, engenharia e matemática 
(STEM), sendo necessário sanar o fosso 
de género na ciência e na inovação, como 
uma forma necessária de assegurar que a 
União esteja em condições de ter acesso 
ao capital humano necessário para 
alcançar os seus objetivos de investigação 
e inovação.

Or. en

Alteração 166
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As ações de investigação realizadas no 
âmbito da parte I «Excelência Científica» 
devem ser determinadas de acordo com as 
necessidades e oportunidades científicas, 
sem prioridades temáticas previamente 
determinadas. A agenda de investigação 
deve ser definida em estreita ligação com a 
comunidade científica. A investigação deve 
ser financiada com base na excelência.

(6) As ações de investigação realizadas no 
âmbito da parte I «Excelência Científica» 
devem ser determinadas de acordo com as 
necessidades e oportunidades científicas, 
sem prioridades temáticas previamente 
determinadas. A agenda de investigação 
deve ser definida em estreita ligação com a 
comunidade científica. A investigação deve 
ser financiada com base na excelência.
Poderiam também ser tidos em 
consideração outros princípios como a 
inclusão, a eficiência de custos e a 
redução da disparidade de infraestruturas 
de investigação entre os 
Estados-Membros da UE-15 e da UE-12, 
necessárias para estabelecer a excelência.

Or. en
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Alteração 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de manter e reforçar a 
liderança industrial da União, é urgente 
incentivar os investimentos do setor 
privado em investigação, desenvolvimento 
e inovação, promover a investigação e a 
inovação com uma agenda orientada para 
as empresas e acelerar o desenvolvimento 
de novas tecnologias que estarão 
subjacentes às empresas e ao crescimento 
económico de amanhã. Assim sendo, é 
necessário estimular fortemente a 
participação da indústria no Horizonte 
2020, especialmente na Parte II 
"Liderança industrial" e na Parte III 
"Desafios societais".

Or. en

Alteração 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de manter e reforçar a liderança 
industrial da União, é urgente incentivar os 
investimentos do setor privado em 
investigação, desenvolvimento e inovação, 
promover a investigação e a inovação com 
uma agenda orientada para as empresas e 
acelerar o desenvolvimento de novas 
tecnologias que estarão subjacentes às 
empresas e ao crescimento económico de 

(8) A fim de manter e reforçar a liderança 
industrial da União, é urgente incentivar os 
investimentos do setor privado em 
investigação, desenvolvimento e inovação, 
promover a investigação e a inovação com 
uma agenda orientada para as empresas e 
acelerar o desenvolvimento de novas 
tecnologias que estarão subjacentes às 
empresas e ao crescimento económico de 
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amanhã. A parte II «Liderança Industrial» 
deve apoiar investimentos em investigação 
e inovação de nível excelente no domínio 
das tecnologias facilitadoras essenciais e de 
outras tecnologias industriais, facilitar o 
acesso a financiamentos de risco para 
empresas e projetos inovadores e prestar 
apoio a nível da União para a inovação nas 
pequenas e médias empresas.

amanhã. A parte II «Liderança Industrial» 
deve apoiar investimentos em investigação 
e inovação de nível excelente no domínio 
das tecnologias facilitadoras essenciais e de 
outras tecnologias industriais, facilitar o 
acesso a financiamentos de risco para 
empresas e projetos inovadores e prestar 
apoio a nível da União para a inovação nas 
pequenas e médias empresas, 
principalmente através da diminuição dos 
limiares de entrada para pequenas e 
médias empresas.

Or. sl

Alteração 169
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de apoiar a inovação nas 
PME, deve ser desenvolvido um conjunto 
de instrumentos e de oportunidades de 
financiamento que apoiem a investigação 
e a inovação ao longo dos diferentes 
estádios do ciclo de inovação e tendo em 
conta as diferentes dimensões e tipos de 
PME. O programa Horizonte 2020 deve 
consagrar pelo menos 20% do seu 
orçamento às PME no decurso da sua 
execução. Em particular, pelo menos 10% 
do orçamento do Horizonte 2020 serão 
atribuídos através do Instrumento PME 
que deve ser gerido e implementado por 
uma única estrutura administrativa 
especializada.

Or. en
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Alteração 170
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A investigação e a inovação no domínio 
espacial, que é uma competência partilhada 
da União, devem ser incluídas como um 
elemento coerente na parte II «Liderança 
Industrial» a fim de maximizar o impacto 
científico, económico e societal e garantir 
uma execução eficiente e eficaz em termos 
de custos.

(9) A investigação e a inovação no domínio 
espacial, incluindo a observação por 
satélite, a navegação por satélite e a 
indústria, as infraestruturas (na Terra e 
no espaço), os serviços e as aplicações de 
telecomunicações por satélite, a qual
constitui uma competência partilhada da 
União, devem ser incluídas como um 
elemento coerente na parte II, «Liderança 
Industrial», a fim de maximizar o impacto 
científico, económico e societal e garantir 
uma execução eficiente e eficaz em termos 
de custos. A coordenação entre pilares é 
essencial para promover o setor espacial. 
De acordo com as conclusões do processo 
de consulta do programa Horizonte 2020 
designado "O espaço vai além da 
tecnologia", trata-se de um setor de 
direito próprio com contribuições 
importantes para os desafios societais e da 
ciência, sendo ao mesmo tempo 
fortemente dependente da investigação 
para continuar a promover de forma 
contínua o seu desenvolvimento 
tecnológico.

Or. en

Alteração 171
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A investigação e a inovação no domínio (9) A investigação e a inovação no domínio 
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espacial, que é uma competência partilhada 
da União, devem ser incluídas como um 
elemento coerente na parte II «Liderança 
Industrial» a fim de maximizar o impacto 
científico, económico e societal e garantir 
uma execução eficiente e eficaz em termos 
de custos.

espacial, que é uma competência partilhada 
da União, devem ser incluídas como um 
elemento coerente na parte II «Liderança 
Industrial» a fim de maximizar o impacto 
científico, económico e societal e garantir 
uma execução eficiente e eficaz em termos 
de custos. Deve ser conduzido em 
coordenação com os Estados-Membros e 
a ESA.

Or. en

Alteração 172
Norbert Glante

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A investigação e a inovação no domínio 
espacial, que é uma competência partilhada 
da União, devem ser incluídas como um 
elemento coerente na parte II «Liderança 
Industrial» a fim de maximizar o impacto 
científico, económico e societal e garantir 
uma execução eficiente e eficaz em termos 
de custos.

(9) A investigação e a inovação no domínio 
espacial, incluindo aplicações, que é uma 
competência partilhada da União, devem 
ser incluídas como um elemento coerente 
na parte II «Liderança Industrial» a fim de 
maximizar o impacto científico, económico 
e societal e garantir uma execução eficiente 
e eficaz em termos de custos.

Or. de

Justificação

Deve ser levada a afeito investigação no domínio dos serviços e aplicações, bem como das 
tecnologias e infraestruturas, para ser portadora de benefícios diretos para a sociedade.

Alteração 173
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) A investigação e a inovação no domínio 
espacial, que é uma competência partilhada 
da União, devem ser incluídas como um 
elemento coerente na parte II «Liderança 
Industrial» a fim de maximizar o impacto 
científico, económico e societal e garantir 
uma execução eficiente e eficaz em termos 
de custos.

(9) A investigação e a inovação no domínio 
espacial, que é uma competência partilhada 
da União Europeia, devem ser incluídas 
como um elemento coerente na parte II 
«Liderança Industrial» a fim de maximizar 
o impacto científico, económico e societal 
e garantir uma execução eficiente e eficaz 
em termos de custos.

Or. en

Alteração 174
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para enfrentar os grandes desafios 
societais identificados na Estratégia Europa 
20207, são necessários importantes 
investimentos em investigação e inovação 
com vista ao desenvolvimento e 
implantação de soluções novas e de 
vanguarda com a necessária escala e 
âmbito. Estes desafios representam 
também grandes oportunidades económicas 
para as empresas inovadoras e, por 
conseguinte, contribuem para a 
competitividade e o emprego na União.

(10) Para enfrentar os grandes desafios 
societais identificados na Estratégia Europa 
2020, são necessários importantes 
investimentos em investigação e inovação 
com vista ao desenvolvimento e 
implantação de soluções novas e de 
vanguarda com a necessária escala e 
âmbito, tais como a aplicação de 
instrumentos inovadores de 
financiamento da investigação, como os 
prémios à inovação, nomeadamente em 
caso de deficiências do mercado. Estes 
desafios representam também grandes 
oportunidades económicas para as 
empresas inovadoras e, por conseguinte, 
contribuem para a competitividade e o 
emprego na União.

Or. fr
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Alteração 175
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação de 
nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação 
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. As atividades 
devem apoiar diretamente as 
correspondentes competências em políticas 
setoriais a nível da União. Todos os 
desafios devem também contribuir para o 
objetivo abrangente de desenvolvimento 
sustentável.

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação de 
nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama de atividades de investigação 
e inovação, como investigação de base e 
aplicada, desenvolvimento, projetos-piloto, 
demonstração e apoio a contratos públicos, 
investigação pré-normativa, definição de 
normas e aceitação das inovações pelo 
mercado. As atividades devem apoiar 
diretamente as correspondentes 
competências em políticas setoriais a nível 
da União. Todos os desafios devem 
também contribuir para o objetivo 
abrangente de desenvolvimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação de 
nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação 
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. As atividades 
devem apoiar diretamente as 
correspondentes competências em políticas 
setoriais a nível da União. Todos os 
desafios devem também contribuir para o 
objetivo abrangente de desenvolvimento 
sustentável.

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
atividades de investigação e inovação de 
nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação 
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. As atividades 
devem apoiar diretamente as 
correspondentes competências em políticas 
setoriais a nível da União e a 
competitividade do setor industrial da 
União a nível mundial. Todos os desafios 
devem também contribuir para o objetivo 
abrangente de desenvolvimento 
sustentável.

Or. en

Alteração 177
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 

(11) A parte III «Desafios Societais» deve 
permitir elevar a eficácia da investigação e 
inovação a fim de dar resposta a desafios 
societais fundamentais mediante o apoio a 
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atividades de investigação e inovação de 
nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. As atividades 
devem apoiar diretamente as 
correspondentes competências em políticas 
setoriais a nível da União. Todos os 
desafios devem também contribuir para o 
objetivo abrangente de desenvolvimento 
sustentável.

atividades de investigação e inovação de 
nível excelente. As referidas atividades 
devem ser executadas com uma abordagem 
baseada em desafios que reúna recursos e 
conhecimentos de diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas. A investigação 
em ciências sociais e humanas é um 
elemento importante para enfrentar todos 
os desafios. As atividades devem abranger 
toda a gama da investigação e inovação 
com ênfase em atividades relacionadas 
com a inovação, como projetos-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaios e apoio a 
contratos públicos, investigação pré-
normativa, definição de normas e aceitação 
das inovações pelo mercado. As atividades 
devem apoiar diretamente as 
correspondentes competências em políticas 
setoriais a nível da União. Todos os 
desafios devem também contribuir para o 
objetivo abrangente de desenvolvimento 
sustentável e para a participação plena de 
investigadores e engenheiros em toda a 
União. 

Or. en

Alteração 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A cooperação internacional é 
essencial para alcançar os objetivos 
visados em cada uma das partes do 
programa específico, nas quais deverão 
ser implementadas ações de cooperação 
internacional dirigidas a países ou grupos 
de países, sobre assuntos prioritários ou, 
pelo contrário, de natureza horizontal.

Or. fr
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Justificação

As ações de cooperação internacional, qualquer que seja a sua natureza, dizem respeito a 
todas as partes do programa específico, sem prejuízo dos aspetos de segurança. Não se 
podem restringir a ações horizontais, limitadas ao quadro dos "desafios societais": saúde, 
alterações demográficas e bem-estar.

Alteração 179
Henri Weber

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A cooperação internacional é 
essencial para alcançar os objetivos 
visados em cada uma das partes do 
programa específico, nas quais deverão 
ser implementadas ações de cooperação 
internacional dirigidas a países ou grupos 
de países, sobre assuntos prioritários ou, 
pelo contrário, de natureza horizontal.

Or. fr

Alteração 180
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A cooperação internacional é 
essencial para atingir os objetivos visados 
em cada uma das partes do programa 
específico, nas quais deverão ser 
implementadas ações de cooperação 
internacional dirigidas a países ou grupos 
de países, sobre assuntos prioritários ou, 
pelo contrário, de natureza horizontal.
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Or. fr

Justificação

As ações de cooperação internacional, qualquer que seja a sua natureza, dizem respeito a 
todas as partes do programa específico, sem prejuízo dos aspetos de segurança. Estas não se 
podem restringir a ações horizontais, limitadas ao quadro dos "desafios societais": saúde, 
alterações demográficas e bem-estar.

Alteração 181
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O programa Horizonte 2020 deve 
também promover abordagens 
multidisciplinares à inovação, incluindo o 
desenvolvimento de soluções não 
tecnológicas, abordagens organizativas, 
novos modelos empresariais, inovação de 
sistemas e inovações no setor público, 
como um complemento necessário a 
atividades de inovação centradas na 
tecnologia.

Or. en

Alteração 182
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Programa Específico deve 
complementar as ações realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras ações 
da União que sejam necessárias para o 
esforço estratégico geral de implementação 
da Estratégia Europa 2020, em especial 
com ações relativas às políticas em matéria 

(15) O Programa Específico deve 
complementar as ações realizadas nos 
Estados Membros, bem como outras ações 
da União que sejam necessárias para o 
esforço estratégico geral de implementação 
da Estratégia Europa 2020, em especial 
com ações relativas às políticas em matéria 
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de coesão, agricultura e desenvolvimento 
rural, ensino e formação profissional, 
indústria, saúde pública, proteção do 
consumidor, política social e de emprego, 
energia, transportes, ambiente, ação 
climática, segurança, política marinha e das 
pescas, cooperação para o desenvolvimento 
e políticas de alargamento e de vizinhança.

de coesão, agricultura e desenvolvimento 
rural, ensino e formação profissional, 
indústria, saúde pública, proteção do 
consumidor, política social e de emprego, 
energia, transportes, ambiente, ação 
climática, segurança, política marinha e das 
pescas, cooperação para o desenvolvimento 
e políticas de alargamento e de vizinhança.
Uma articulação adequada com os fundos 
da política de coesão contribuirá, através 
de uma ação coordenada, para reduzir o 
fosso de investigação e inovação na União 
Europeia, através da tomada em 
consideração de características 
específicas das regiões referidas nos 
artigos 174.º, 349.º e 355.º, n.º 1, do 
TFUE.

Or. pt

Justificação

É necessária uma articulação entre os fundos da política regional e de coesão com o 
financiamento do Programa Horizonte 2020, a qual não pode esquecer as especificidades das 
regiões mencionadas nos artigos 174.º, 349.º e 355.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Alteração 183
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Todos os convites à apresentação 
de propostas de investigação no domínio 
da segurança devem primeiro ser 
submetidos a uma avaliação de impacto 
ético e societal "ex ante" que tenha 
plenamente em conta os potenciais efeitos 
societais da agenda subjacente em 
matéria de investigação e 
desenvolvimento. Quaisquer questões 
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éticas e/ou impactos societais importantes 
suscitadas por uma tal avaliação de 
impacto deveriam ser completamente 
integradas no convite à apresentação de 
propostas, quer como parte integrante da 
agenda de I&D, quer através de recursos 
específicos para investigação e análise 
destinados à análise de questões 
específicas.  Além disso, deve ser 
realizada uma revisão ética em relação a 
cada projeto antes e durante a sua 
implementação.

Or. en

Alteração 184
Alyn Smith

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A excelência deve ser o principal 
motor do PQ Horizonte 2020 como um 
todo. Esta ideia pressupõe que a 
excelência seja definida 
independentemente de qualquer 
condicionalismo geográfico ou de outra 
índole. O relatório defende o reforço da 
participação, a fim de estimular a 
excelência em toda a Europa, por um 
lado, e a ampliação ascendente da 
excelência científica na totalidade dos três 
pilares do PQ Horizonte 2020, por outro.

Or. en

Alteração 185
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Parte II «Liderança Industrial»; b) Parte II «Liderança Industrial e no Setor 
dos Serviços»;

Or. ro

Alteração 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) Conhecimento, ciência e tecnologia. 
Ciências da vida, saúde, terra, ambiente, 
recursos naturais e segurança alimentar.

Or. en

Alteração 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) Desafio social, económico e no âmbito 
das humanidades. Desafios demográficos, 
educação, questões territoriais, 
governação, cultura, conteúdos digitais, 
humanidades, herança cultural e áreas 
intangíveis do conhecimento.

Or. en
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Alteração 188
Gaston Franco

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforço das competências, formação e 
progressão na carreira através das Ações 
Marie Skłodowska-Curie («Ações Marie 
Curie»);

c) Reforço das competências, formação e 
progressão na carreira através das Ações 
Marie Skłodowska-Curie. Os centros e os 
museus científicos deram provas das suas 
competências em matéria de formação de 
jovens cientistas em comunicação 
científica, em estreita colaboração com as 
universidades e as instituições de 
investigação científica. 

Or. en

Alteração 189
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforço das competências, formação e 
progressão na carreira através das Ações 
Marie Skłodowska-Curie («Ações Marie 
Curie»);

(c) Reforço das competências, formação e 
progressão na carreira, bem como garantia 
da promoção de mulheres, através das 
Ações Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Alteração 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Difusão da excelência e 



PE492.816v01-00 22/135 AM\907982PT.doc

PT

alargamento da participação;

Or. en

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

Alteração 191
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Fazer a ciência para e com a 
sociedade e encorajar a investigação e a 
inovação responsáveis

Or. en

Alteração 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Reforçar a transferência do 
conhecimento da investigação e inovação 
para todos os níveis de educação

Or. en

Alteração 193
Marisa Matias

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Reforçar a investigação no domínio 
das necessidades formuladas pelas 
organizações da sociedade civil

Or. en

Alteração 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Investigação e inovação 
responsáveis.

Or. en

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

Alteração 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A parte II «Liderança Industrial» reforça a 
liderança e a competitividade industrial em 
conformidade com a prioridade «Liderança 
Industrial» estabelecida no artigo 5.º, n.º 2, 
alínea b), do Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Programa-Quadro Horizonte 
2020], mediante a prossecução dos 
seguintes objetivos específicos:

A parte II «Liderança Industrial e no Setor 
dos Serviços» reforça a liderança e a 
competitividade industrial e no setor dos 
serviços em conformidade com a 
prioridade «Liderança Industrial e no Setor 
dos Serviços» estabelecida no artigo 5.º, n.º 
2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 
XX/2012 [Programa-Quadro Horizonte 
2020], mediante a prossecução dos 
seguintes objetivos específicos:

Or. ro
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Alteração 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforço da liderança industrial da 
Europa através de investigação, 
desenvolvimento tecnológico, 
demonstração e inovação no domínio das 
tecnologias facilitadoras e industriais a 
seguir enumeradas:

(a) Reforço da liderança industrial e no 
setor dos serviços da Europa através de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação no 
domínio das tecnologias facilitadoras e 
industriais a seguir enumeradas:

Or. ro

Alteração 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv-A) Tecnologias da água;

Or. en

Alteração 198
Alyn Smith

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a – subalínea vi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(vi-A) Ciência rural e saúde animal;

Or. en



AM\907982PT.doc 25/135 PE492.816v01-00

PT

Alteração 199
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promoção do acesso a financiamentos 
de risco para o investimento em 
investigação e inovação;

(b) Promoção do acesso a financiamentos 
de risco para o investimento em 
investigação e inovação e para a 
exploração dos resultados da 
investigação;

Or. en

Alteração 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promoção da inovação nas pequenas e 
médias empresas.

(c) Promoção da inovação nas pequenas e 
médias empresas e reforçar a sua 
capacidade para aceder aos resultados da 
investigação e para os integrar e 
transformar em produtos e serviços 
inovadores.

Or. en

Alteração 201
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promoção da inovação nas pequenas e 
médias empresas.

(c) Apoio da inovação nas pequenas e 
médias empresas.
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Or. en

Alteração 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A parte III «Desafios Societais» contribui 
para a prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no artigo 5.º, n.º 2, alínea c), 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
mediante a prossecução de ações de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação que 
contribuam para a realização dos seguintes 
objetivos específicos:

A parte III «Desafios Societais» contribui 
para a prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no artigo 5.º, n.º 2, alínea c), 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
mediante a prossecução de ações de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração e inovação e 
das respetivas questões socioeconómicas, 
que contribuam para a realização dos 
seguintes objetivos específicos:

Or. en

Alteração 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da saúde e do bem-estar ao 
longo da vida;

(a) Melhoria da saúde e do bem-estar ao 
longo da vida e melhoria das soluções 
para manter a autonomia dos idosos;

Or. en

Alteração 204
Britta Thomsen
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Melhoria da saúde e do bem-estar ao 
longo da vida;

(a) Melhoria da saúde e do bem-estar ao 
longo da vida, tendo em conta a 
deficiência;

Or. en

Alteração 205
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Identificação das necessidades e 
prioridades de investigação socialmente 
relevantes, através da criação de 
plataformas de diálogo entre a sociedade 
civil e os investigadores e garantindo a 
participação da sociedade civil na 
definição, implementação e avaliação dos 
programas de investigação no âmbito dos 
desafios societais;

Or. en

Alteração 206
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantia de um abastecimento 
suficiente de alimentos seguros e de alta 

(b) Garantia de um abastecimento 
suficiente de alimentos seguros e de alta 
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qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas;

qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento a 
longo prazo de sistemas de produção 
primária produtivos e eficientes na 
utilização dos recursos e a promoção de 
serviços ecossistémicos conexos, 
reforçando e alimentando a base dos 
recursos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas;

Or. en

Alteração 207
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Garantia de um abastecimento suficiente 
de alimentos seguros e de alta qualidade e 
de outros produtos de base biológica, 
mediante o desenvolvimento de sistemas 
de produção primária produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas;

b) Garantia de um abastecimento suficiente 
de alimentos seguros e de uma agricultura 
de qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas;

Or. pt

Justificação

Quando se faz referência, no âmbito dos desafios societais, a um abastecimento suficiente de 
alimentos seguros, não se pode esquecer que uma agricultura de qualidade é uma das 
condições prévias necessárias.

Alteração 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantia de um abastecimento 
suficiente de alimentos seguros e de alta 
qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas;

(b) Garantia de um abastecimento 
suficiente de alimentos seguros e de alta 
qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e sustentáveis;

Or. en

Alteração 209
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Garantia de um abastecimento 
suficiente de alimentos seguros e de alta 
qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária produtivos e 
eficientes na utilização dos recursos e a 
promoção de serviços ecossistémicos 
conexos, juntamente com cadeias de 
abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas;

(b) Garantia de um abastecimento 
suficiente de alimentos seguros e de alta 
qualidade e de outros produtos de base 
biológica, mediante o desenvolvimento de 
sistemas de produção primária produtivos, 
sustentáveis e eficientes na utilização dos 
recursos e a promoção de serviços 
ecossistémicos conexos, juntamente com 
cadeias de abastecimento competitivas e 
hipocarbónicas;

Or. en

Alteração 210
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Concretização da transição para um 
sistema energético fiável, sustentável e 
competitivo, face a uma escassez cada vez 
maior de recursos, a crescentes 
necessidades de energia e às alterações 
climáticas;

(c) Concretização da transição para um 
sistema energético altamente eficiente, 
sustentável, seguro e baseado nas energias 
renováveis e competitivo, face a uma 
escassez cada vez maior de recursos, a 
crescentes necessidades de energia e às 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 211
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Concretização da transição para um 
sistema energético fiável, sustentável e 
competitivo, face a uma escassez cada vez 
maior de recursos, a crescentes 
necessidades de energia e às alterações 
climáticas;

c) Concretização da transição para um 
sistema energético fiável, sustentável e 
competitivo, com uma maior aposta nas 
energias renováveis, face a uma escassez 
cada vez maior de recursos, a crescentes 
necessidades de energia e às alterações 
climáticas;

Or. pt

Justificação

Uma maior aposta nas energias renováveis é corolário necessário da concretização de uma 
transição para um sistema energético mais sustentável, devendo figurar também entre os 
objetivos específicos.

Alteração 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Concretização da transição para um 
sistema energético fiável, sustentável e 
competitivo, face a uma escassez cada vez 
maior de recursos, a crescentes 
necessidades de energia e às alterações 
climáticas;

(c) Aumento da eficiência energética e
concretização da transição para um sistema 
energético fiável, sustentável e 
competitivo, face a uma escassez cada vez 
maior de recursos, a crescentes 
necessidades de energia e às alterações 
climáticas;

Or. ro

Alteração 213
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Concretização de um sistema europeu 
de transportes que seja eficiente na 
utilização dos recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades, 
para benefício dos cidadãos, da economia e 
da sociedade;

(d) Concretização de um sistema europeu 
de transportes que abranja todos os 
Estados-Membros e que seja eficiente na
utilização dos recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades, 
para benefício dos cidadãos europeus, da 
economia e da sociedade;

Or. ro

Alteração 214
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Concretização de um sistema europeu 
de transportes que seja eficiente na 
utilização dos recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades, 
para benefício dos cidadãos, da economia e 

(d) Concretização de um sistema europeu 
de transportes que seja eficiente na 
utilização dos recursos, respeitador do 
ambiente, seguro, fiável e sem 
descontinuidades, para benefício dos 
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da sociedade; cidadãos, da economia e da sociedade;

Or. en

Alteração 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Concretização de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e 
resiliente às alterações climáticas, bem 
como de um abastecimento sustentável de 
matérias-primas que satisfaça as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites de 
sustentabilidade dos recursos naturais do 
planeta;

(e) (e) Concretização de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e 
resiliente às alterações climáticas e dos 
impactos das alterações climáticas na 
mudança da estrutura do ecossistema, 
bem como de um abastecimento 
sustentável de matérias-primas que 
satisfaça as necessidades de uma população 
mundial em expansão dentro dos limites de 
sustentabilidade dos recursos naturais do 
planeta;

Or. en

Alteração 216
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Concretização de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e 
resiliente às alterações climáticas, bem 
como de um abastecimento sustentável de 
matérias-primas que satisfaça as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites de 
sustentabilidade dos recursos naturais do 
planeta;

(e) Concretização de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e 
resiliente às alterações climáticas, bem 
como de uma utilização, uma gestão e um 
abastecimento sustentáveis de matérias-
primas que satisfaça as necessidades de 
uma população mundial em expansão 
dentro dos limites de sustentabilidade dos 
recursos naturais do planeta;
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Or. en

Alteração 217
Marisa Matias

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Concretização de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos e
resiliente às alterações climáticas, bem 
como de um abastecimento sustentável de 
matérias-primas que satisfaça as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites de 
sustentabilidade dos recursos naturais do 
planeta;

(e) Concretização de uma economia 
eficiente na utilização dos recursos que 
preserve os recursos, resiliente às 
alterações climáticas e equitativo, bem 
como de um abastecimento sustentável de 
matérias-primas que satisfaça as 
necessidades de uma população mundial 
em expansão dentro dos limites de 
sustentabilidade dos recursos naturais do 
planeta;

Or. en

Alteração 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Adaptação aos desafios procedentes 
dos impactos negativos das alterações 
climáticas relacionados com o ciclo 
hidrológico, a redução da biodiversidade e 
a gestão dos recursos naturais;

Or. en
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Alteração 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Promoção de sociedades europeias 
inclusivas, inovadoras e seguras num 
contexto de transformações sem 
precedentes e de interdependências globais 
crescentes.

f) Promoção de sociedades europeias 
inclusivas, inovadoras e seguras num 
contexto de transformações sem 
precedentes e de interdependências globais 
crescentes, nomeadamente mediante a 
propagação da excelência e um 
alargamento da participação..

Or. en

Justificação

Existem disparidades em matéria de participação, não só entre Estados-Membros mas 
também entre as regiões e no interior destas últimas. Os níveis de desempenho em ciências, 
tecnologia, engenharia e matemáticas podem também variar consideravelmente mesmo entre 
regiões. A questão relativa à propagação da excelência e ao alargamento da participação 
deveria, por conseguinte, ser considerada como um desafio societal.

Alteração 220
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Promoção de sociedades europeias 
inclusivas, inovadoras e seguras num 
contexto de transformações sem 
precedentes e de interdependências globais 
crescentes.

f) Promoção de sociedades europeias 
equitativas, inclusivas, inovadoras e 
baseadas na reflexão, num contexto de 
transformações sem precedentes, de 
desigualdades de género persistentes e de 
interdependências globais crescentes.

Or. en
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Alteração 221
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Aproveitamento da diversidade do 
conhecimento no interior da sociedade e 
contribuição para a inovação social 
através de abordagens de investigação 
participativa;

Or. en

Alteração 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promoção de uma interação 
coerente entre zonas urbanas e rurais de 
modo a melhorar a sustentabilidade 
ambiental;

Or. en

Alteração 223
Marisa Matias

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Fomento da liderança social para 
uma economia justa mediante a 
investigação participativa e 
transdisciplinar e a inovação social.
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Or. en

Alteração 224
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Excelência na criação de redes 

Or. en

Alteração 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Promoção da adaptação da 
sociedade e das instituições aos resultados 
e à inovação científicos, às alterações 
demográficas e climáticas e a outras 
grandes questões societais.

Or. en

Alteração 226
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. O Programa Específico é avaliado com 
base nos resultados e impactos conforme 
aferidos em função de indicadores de 
desempenho, incluindo, quando adequado, 

5. O Programa Específico é avaliado com 
base nos resultados e impactos conforme 
aferidos em função de indicadores de 
desempenho, incluindo, quando adequado, 



AM\907982PT.doc 37/135 PE492.816v01-00

PT

publicações em revistas de grande impacto, 
circulação dos investigadores, 
acessibilidade das infraestruturas de 
investigação, investimentos mobilizados 
através de financiamento da dívida e de 
capital de risco, PME que introduzem 
inovações nas empresas ou no mercado, 
referências a atividades de investigação 
relevantes em documentos políticos, bem 
como ocorrências de impactos específicos 
nas políticas.

publicações em revistas de grande impacto, 
criação de patentes e DPI, circulação dos 
investigadores, acessibilidade das 
infraestruturas de investigação, 
investimentos mobilizados através de 
financiamento da dívida e de capital de 
risco, promoção do arranque de empresas  
e de empresas derivadas, PME que 
introduzem inovações nas empresas ou no 
mercado, referências a atividades de 
investigação relevantes em documentos 
políticos, bem como ocorrências de 
impactos específicos nas políticas.

Estes indicadores de desempenho, em 
todos os programas de Horizonte 2020, 
são publicados, pelo menos, uma vez por 
ano e disponibilizados, numa base 
permanente, aos cidadãos europeus 
através de um sítio Internet público. Serão 
publicadas periodicamente comparações 
detalhadas do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 com os principais 
concorrentes mundiais da União no que 
respeita aos resultados da investigação e 
da inovação.

Or. en

Alteração 227
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020], a 
dotação financeira para a execução do 
Programa Específico é de 86 198 milhões 
de euros.

1. A dotação para a execução do 
Programa Específico está em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020].

Or. it
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Alteração 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As despesas administrativas da 
Comissão não podem ser superiores a 6% 
dos montantes referidos no artigo 6.º, n.º 
2, do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
referentes às partes I, II e III do 
Programa Específico.

Suprimido

Or. en

Alteração 229
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As despesas administrativas da 
Comissão não podem ser superiores a 6%
dos montantes referidos no artigo 6.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
referentes às partes I, II e III do Programa 
Específico.

3. As despesas administrativas da 
Comissão não podem ser superiores a 3%
dos montantes referidos no artigo 6.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] 
referentes às partes I, II e III do Programa 
Específico.

Or. it

Justificação

Trata-se de uma redução dos custos administrativos e de gestão, por forma a que mais 
recursos possam ser canalizados para a consecução dos objetivos específicos do programa-
quadro.
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Alteração 230
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota programas de 
trabalho comuns ou distintos para fins de 
execução das partes I, II e III do presente 
Programa Específico referidas no artigo 
2.º, n.º 2, alíneas a), b) e c), exceto no que 
diz respeito à execução das ações no 
âmbito do objetivo específico «Reforço da 
base científica europeia em investigação de 
fronteira». Os atos de execução são 
adotados em conformidade com o processo 
de exame referido no artigo 9.º, n.º 2.

2. A Comissão adota programas de 
trabalho comuns ou distintos para fins de 
execução das partes I, II e III do presente 
Programa Específico referidas no artigo 
2.º, n.º 2, alíneas a), b) e c), exceto no que 
diz respeito à execução das ações no 
âmbito do objetivo específico «Reforço da 
base científica europeia em investigação de 
fronteira». Os atos de execução são 
adotados até 30 de junho de 2013 em 
conformidade com o processo de exame 
referido no artigo 9.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O Programa-Quadro deve ser aplicado a partir de 1 de janeiro de 2014, devendo ser 
reservado algum tempo aos preparativos técnicos e ao carregamento dos programas e de 
outros documentos e formulários.

Alteração 231
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O processo de exame referido no 
artigo 9.º, n.º 2, aplica-se à aprovação do 
financiamento de ações que envolvam a 
utilização de embriões humanos ou a 
utilização de células estaminais 
embrionárias humanas.

Or. en
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Justificação

Na sua resolução de 11de novembro de 2010, o Parlamento Europeu expressou as suas 
reservas quanto á abolição de um requisito legal que, no Sétimo Programa-Quadro, se 
destinava a casos de financiamento caracterizados por uma relevância e controvérsia 
específicas. O requisito em questão encontra-se igualmente associado ao princípio, vigente 
na UE, do respeito pela diversidade cultural e opções éticas dos Estados-Membros, o qual 
cumpre ter em conta na repartição dos fundos em causa.

Alteração 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os programas de trabalho têm em conta 
o estado da ciência, a tecnologia e a 
inovação a nível nacional, da União e 
internacional, bem como as evoluções 
políticas, societais e de mercado relevantes. 
Incluem informações sobre a coordenação 
com atividades de investigação e inovação 
executadas pelos Estados-Membros, 
nomeadamente em domínios em que há 
iniciativas de programação conjunta. Os 
programas de trabalho são atualizados 
quando necessário.

5. Os programas de trabalho têm em conta 
o estado da ciência, a tecnologia e a 
inovação a nível nacional, da União e 
internacional, bem como as evoluções 
políticas, societais e de mercado relevantes. 
Incluem informações sobre a coordenação 
com atividades de investigação e inovação 
executadas pelos Estados-Membros 
(incluindo as respetivas regiões), 
nomeadamente em domínios em que há 
iniciativas de programação conjunta. Os 
programas de trabalho são atualizados 
quando necessário.

Or. en

Alteração 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Aquando da elaboração dos 
programas de trabalho, a Comissão é 
obrigada a consultar intervenientes de 
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relevo do mundo académico, da indústria, 
dos utilizadores finais e da sociedade civil, 
de renome e com o adequado 
conhecimento especializado, garantindo a 
diversidade de todos os setores e áreas de 
investigação em causa, a fim de controlar 
a adequação e suficiência das ações 
presentes e futuras e de ter conhecimento 
dos assuntos negligenciados e da 
duplicação de esforços. A Comissão 
procura, sempre que possível, utilizar os 
instrumentos existentes para esse efeito 
na implementação do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, nomeadamente as 
parcerias europeias de inovação, as 
plataformas tecnológicas europeias e as 
iniciativas de programação conjunta.

Or. en

Justificação

Alteração baseada no relatório da Deputada Maria Da Graça Carvalho, alteração  18, sendo 
igualmente retomadas ideias da alteração 25.

Alteração 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Os programas de trabalho para execução 
das partes I, II e III referidas no artigo 2.º, 
n.º 2, alíneas a), b) e c), devem estabelecer 
os objetivos a atingir, os resultados 
esperados, o método de execução e o seu 
montante total, incluindo quando adequado 
uma informação indicativa do montante 
das despesas ligadas ao clima. Devem 
também incluir uma descrição das ações a 
financiar, uma indicação dos montantes 
afetados a cada ação e um calendário 
indicativo de execução, bem como uma 
abordagem plurianual e orientações 

6. Os programas de trabalho para execução 
das partes I, II e III referidas no artigo 2.º, 
n.º 2, alíneas a), b) e c), devem estabelecer 
os objetivos a atingir, os resultados 
esperados, o método de execução e o seu 
montante total, incluindo quando adequado 
uma informação indicativa do montante 
das despesas ligadas ao clima. Devem 
também incluir uma descrição das ações a 
financiar, uma indicação dos montantes 
afetados a cada ação, uma avaliação da 
ação com base na escala TRL e um 
calendário indicativo de execução, bem 
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estratégicas para os anos de execução 
seguintes. Devem incluir, em relação às 
subvenções, as prioridades, os critérios de 
avaliação essenciais e a taxa máxima de 
co-financiamento. Devem também permitir 
uma abordagem ascendente que contemple 
os objetivos de formas inovadoras.

como uma abordagem plurianual e 
orientações estratégicas para os anos de 
execução seguintes. Devem incluir, em 
relação às subvenções, as prioridades, os 
critérios de avaliação essenciais e a taxa
máxima de co-financiamento. Devem 
também permitir uma abordagem 
ascendente que contemple os objetivos de 
formas inovadoras.

Or. en

Justificação

A Comissão deveria incluir, nas ações previstas no seu programa de trabalho, uma avaliação 
com base na escala TRL ("Technology Readiness Level" (nível de maturidade tecnológica), 
estabelecida pela NASA, mas amplamente utilizada pelos serviços governamentais de 
investigação e desenvolvimento em todo o mundo.

Alteração 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os instrumentos de ligação entre 
investigação, inovação e Fundos 
Estruturais devem ser implementados 
mediante os programas «Regiões do 
Conhecimento» e «Especialização 
inteligente». Ambos os instrumentos 
devem ser incluídos no EEI, de modo a 
criar indicadores objetivos para a "escada 
de excelência".

Or. en

Alteração 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os programas de trabalho devem também 
incluir um número equilibrado de 
projetos de pequena dimensão 
(focalizados), de média dimensão e de 
grande dimensão (integrativos). Os 
projetos de pequena dimensão podem 
constituir uma forma eficaz de promover 
a participação das PME, mas não devem 
ser exclusivamente reservados às PME.

Or. en

Alteração 237
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os programas de trabalho 
devem incluir uma secção que identifique 
as ações transversais referidas no artigo 
13.º do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] em 
dois ou mais objetivos específicos tanto no 
âmbito da mesma prioridade como entre 
duas ou mais prioridades. As referidas 
ações devem ser executadas de uma forma 
integrada.

Além disso, os programas de trabalho 
devem incluir uma secção que identifique 
as ações transversais referidas no artigo 
13.º do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[Programa-Quadro Horizonte 2020] em 
dois ou mais objetivos específicos tanto no 
âmbito da mesma prioridade como entre 
duas ou mais prioridades. As referidas 
ações devem ser executadas de uma forma 
integrada. Uma vez que a igualdade de 
género é um direito fundamental da 
União, há que implementá-la de forma 
sistemática.

Or. en

Alteração 238
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os programas de trabalho para fins 
de execução da parte do Programa-
Quadro Horizonte 2020 a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 3, alínea f) do presente 
programa específico e todos os convites à 
apresentação de propostas publicados na 
sequência desses programas devem ser 
sujeitos, antes da sua publicação, a uma 
avaliação de impacto ético e societal ex 
ante que tenha plenamente em conta os 
potenciais efeitos societais da agenda 
subjacente em matéria de investigação e 
desenvolvimento.

Or. en

Alteração 239
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece o Conselho 
Europeu de Investigação («ERC»), que 
constitui o instrumento de execução das 
ações ao abrigo da parte I «Excelência 
Científica» relacionada com o objetivo 
específico «Reforço da base científica 
europeia em investigação de fronteira». O 
Conselho Europeu de Investigação sucede 
ao Conselho Europeu de Investigação 
instituído pela Decisão 2007/134/CE.

1. Após consulta do Parlamento Europeu 
e do Conselho, a Comissão estabelece o 
Conselho Europeu de Investigação 
(«ERC»), que constitui o instrumento de 
execução das ações ao abrigo da parte I 
«Excelência Científica» relacionada com o 
objetivo específico «Reforço da base 
científica europeia em investigação de 
fronteira». O Conselho Europeu de 
Investigação sucede ao Conselho Europeu 
de Investigação instituído pela Decisão 
2007/134/CE.

Or. fr
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Alteração 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece o Conselho 
Europeu de Investigação («ERC»), que 
constitui o instrumento de execução das 
ações ao abrigo da parte I «Excelência 
Científica» relacionada com o objetivo 
específico «Reforço da base científica 
europeia em investigação de fronteira». O 
Conselho Europeu de Investigação sucede 
ao Conselho Europeu de Investigação 
instituído pela Decisão 2007/134/CE.

1. A Comissão estabelece o Conselho 
Europeu de Investigação («ERC»), que 
constitui o instrumento de execução das 
ações ao abrigo da parte I «Excelência 
Científica» relacionada com o objetivo 
específico «Reforço da base científica 
europeia em investigação de fronteira». O 
Conselho Europeu de Investigação sucede 
ao Conselho Europeu de Investigação 
instituído pela Decisão 2007/134/CE.

Or. fr

Alteração 241
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Presidente é nomeado pela Comissão na 
sequência de um processo de recrutamento 
que envolve um comité de pesquisa 
específico, com um mandato limitado a 
quatro anos, renovável uma vez. O 
processo de recrutamento e o candidato 
selecionado devem ter a aprovação do 
Conselho Científico.

O Presidente é nomeado pela Comissão na 
sequência de um processo de recrutamento 
que envolve um comité de pesquisa 
específico, com um mandato limitado a 
quatro anos, renovável uma vez. O 
processo de recrutamento e o candidato 
selecionado devem ter a aprovação do 
Conselho Científico. Após consulta do 
Conselho Científico, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a Comissão pode 
revogar o presidente do ERC, caso o 
mesmo não exerça as suas funções no 
interesse da União Europeia.

Or. fr
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Alteração 242
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Presidente é nomeado pela Comissão na 
sequência de um processo de recrutamento 
que envolve um comité de pesquisa 
específico, com um mandato limitado a 
quatro anos, renovável uma vez. O 
processo de recrutamento e o candidato 
selecionado devem ter a aprovação do 
Conselho Científico.

O Presidente é nomeado pela Comissão na 
sequência de um processo de recrutamento 
que envolve um comité de pesquisa 
específico, com um mandato limitado a 
quatro anos, renovável uma vez. O 
procedimento de recrutamento e o 
candidato selecionado devem ter a 
aprovação do Conselho Científico. A 
Comissão deverá apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
que têm o direito de expressar a sua 
opinião sobre o candidato selecionado 
antes de concluir este procedimento.

Or. it

Justificação

A fim de garantir a transparência do processo de nomeação do presidente do ERC.

Alteração 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Presidente é nomeado pela Comissão na 
sequência de um processo de recrutamento 
que envolve um comité de pesquisa 
específico, com um mandato limitado a 
quatro anos, renovável uma vez. O 
processo de recrutamento e o candidato 
selecionado devem ter a aprovação do 
Conselho Científico.

O Presidente é nomeado pela Comissão na 
sequência de um processo de recrutamento 
transparente que envolve um comité de 
pesquisa específico independente, com um 
mandato limitado a quatro anos, renovável 
uma vez. O processo de recrutamento e o 
candidato selecionado devem ter a 
aprovação do Conselho Científico.

Or. en
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Alteração 244
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Presidente preside ao Conselho 
Científico e assegura a sua liderança e 
ligação com a estrutura de execução 
específica e representa-o no mundo da 
ciência.

O Presidente preside ao Conselho 
Científico, assegura a sua liderança e 
ligação com a estrutura de execução 
específica, é responsável pelas suas 
atividades perante a Comissão e 
representa-o no mundo da ciência.

Or. it

Alteração 245
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Conselho Europeu de Investigação 
deve funcionar de acordo com os 
princípios da excelência científica, 
autonomia, eficiência, eficácia, 
transparência e responsabilidade. Assegura 
a continuidade com as ações realizadas no 
âmbito do Conselho Europeu de 
Investigação ao abrigo da Decisão 
2006/972/CE do Conselho.

4. O Conselho Europeu de Investigação 
deve funcionar de acordo com os 
princípios da excelência científica, 
autonomia, eficiência, eficácia, 
transparência e responsabilidade. Vela por 
que a discriminação inconsciente com 
base no género seja devidamente 
abordada nos procedimentos de avaliação.
Assegura a continuidade com as ações 
realizadas no âmbito do Conselho Europeu 
de Investigação ao abrigo da Decisão 
2006/972/CE do Conselho.

Or. en

Alteração 246
Kent Johansson, Fiona Hall
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Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho Científico é composto por 
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
áreas de investigação e agindo a título 
pessoal e independente de interesses 
exteriores.

1. O Conselho Científico é composto por 
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
áreas de investigação e agindo a título 
pessoal e independente de interesses 
exteriores. Na composição do Conselho 
Científico, deve-se assegurar o equilíbrio 
entre géneros.

Or. en

Alteração 247
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho Científico é composto por 
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
áreas de investigação e agindo a título 
pessoal e independente de interesses 
exteriores.

1. O Conselho Científico é composto por 
30 cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
nacionalidades e de áreas de investigação 
e agindo a título pessoal e independente de 
interesses exteriores.

Or. en

Alteração 248
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho Científico é composto por 
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
áreas de investigação e agindo a título 
pessoal e independente de interesses 
exteriores.

1. O Conselho Científico é composto por
um máximo de seis membros de entre
cientistas, engenheiros e académicos de 
reconhecida reputação e com competências 
adequadas, garantindo uma diversidade de 
áreas de investigação e agindo a título 
pessoal e independente de interesses 
exteriores.

Or. it

Alteração 249
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o 
Conselho Científico e que inclui uma 
consulta à comunidade científica e um 
relatório dirigido ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o 
Conselho Científico e que inclui uma 
consulta à comunidade científica e um 
relatório dirigido ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho. Mediante parecer do 
Parlamento Europeu e do Conselho, os 
membros do Conselho Científico podem 
ser revogados pela Comissão Europeia, 
caso não exerçam o seu mandato no 
interesse da União Europeia.

Or. fr

Justificação

Será um exemplo de boa gestão prever um procedimento de revogação dos membros do 
Conselho Científico, mas através de um processo que implique a consulta do Parlamento 
Europeu e do Conselho.
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Alteração 250
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o 
Conselho Científico e que inclui uma 
consulta à comunidade científica e um 
relatório dirigido ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o comité 
de pesquisa referido no artigo 6.º, n.º 3, e 
que inclui uma consulta à comunidade 
científica, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. it

Alteração 251
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o 
Conselho Científico e que inclui uma 
consulta à comunidade científica e um 
relatório dirigido ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico, garantindo uma 
representação equilibrada dos géneros e 
na sequência de um processo independente 
e transparente para a sua identificação, 
acordado com o Conselho Científico e que 
inclui uma consulta à comunidade 
científica e um relatório dirigido ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. ro

Alteração 252
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o 
Conselho Científico e que inclui uma 
consulta à comunidade científica e um 
relatório dirigido ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho.

A Comissão nomeia os membros do 
Conselho Científico na sequência de um 
processo independente e transparente para 
a sua identificação, acordado com o 
Conselho Científico e que inclui uma 
consulta à comunidade científica e um 
relatório dirigido ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho. O Conselho Europeu de 
Investigação é composto em 
conformidade com o objetivo de 40% no 
que respeita ao sexo subrepresentado.

Or. en

Alteração 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Um código de conduta que contemple, 
designadamente, a questão da prevenção de 
conflitos de interesses.

(e) Um código de conduta que contemple, 
designadamente, a questão da prevenção de 
conflitos de interesses, as regras do sigilo 
profissional e as relativas à comunicação;

Or. fr

Alteração 254
Marian-Jean Marinescu

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão assegura que a estrutura de 
execução específica observa 
exclusivamente, de forma rigorosa e 
eficiente e com a flexibilidade necessária 

2. A Comissão assegura que a estrutura de 
execução específica observa 
exclusivamente, de forma rigorosa e 
eficiente e com a flexibilidade necessária 
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os objetivos e requisitos do Conselho 
Europeu de Investigação.

os objetivos e as recomendações do 
Conselho Europeu de Investigação.

Or. en

Alteração 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São conferidas à Comissão 
competências para a adoção de atos 
delegados por um período de tempo 
indeterminado a partir da data de entrada 
em vigor da presente decisão.

2. São conferidas à Comissão 
competências para a adoção de atos 
delegados por um período de sete anos a 
partir da data de entrada em vigor da 
presente decisão.

A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do período de sete 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Or. ro

Alteração 256
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Conselho. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão produz efeitos no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 

3. A delegação de poderes pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. 
Uma decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão produz efeitos no dia seguinte ao 
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Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. ro

Alteração 257
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de competências 
estabelecida na presente decisão. Produz 
efeitos no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não afeta 
a validade dos atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Conselho e pelo Parlamento Europeu. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação de competências estabelecida na 
presente decisão. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da publicação da decisão no 
Jornal Oficial da União Europeia ou numa 
data posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Justificação

O PE deve ter o direito de controlar a adoção de atos delegados, e não apenas de ser 
informado.

Alteração 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes pode ser 3. A delegação de poderes pode ser 
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revogada em qualquer momento pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de competências 
estabelecida na presente decisão. Produz 
efeitos no dia seguinte ao da publicação da 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não afeta 
a validade dos atos delegados já em vigor.

revogada em qualquer momento pelo 
Conselho ou pelo Parlamento. A decisão 
de revogação põe termo à delegação de 
competências estabelecida na presente 
decisão. Produz efeitos no dia seguinte ao 
da publicação da decisão no Jornal Oficial 
da União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. en

Alteração 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão notifica imediatamente o 
Conselho quando da adoção de um ato 
delegado.

4. A Comissão notifica imediatamente o 
Parlamento Europeu e o Conselho quando 
da adoção de um ato delegado.

Or. en

Alteração 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão notifica imediatamente o 
Conselho quando da adoção de um ato 
delegado.

4. A Comissão notifica imediatamente o 
Parlamento e o Conselho 
simultaneamente quando da adoção de um 
ato delegado.

Or. ro
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Alteração 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O ato delegado só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do referido ato ao Conselho 
ou se, antes do termo desse período, o 
Conselho informar a Comissão de que não
irá formular objeções. O referido período 
pode ser prorrogado por um mês por 
iniciativa do Conselho.

5. O ato delegado só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do referido ato ao Conselho
e ao Parlamento ou se, antes do termo 
desse período, o Conselho e o Parlamento 
informarem a Comissão de que não irão
formular objeções. O referido período pode 
ser prorrogado por um mês por iniciativa 
do Conselho.

Or. en

Alteração 262
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O ato delegado só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação do referido ato ao Conselho 
ou se, antes do termo desse período, o 
Conselho informar a Comissão de que não 
irá formular objeções. O referido período 
pode ser prorrogado por um mês por 
iniciativa do Conselho.

5. O ato delegado só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
do referido ato ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho ou se, antes do termo desse 
período, o Parlamento Europeu ou o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não irão formular objeções. O referido 
período pode ser prorrogado por um mês 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.

Or. ro
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Alteração 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão informa o Parlamento 
Europeu da adoção de atos delegados ou 
de qualquer objeção formulada 
relativamente aos mesmos, bem como da 
revogação da delegação de competências 
pelo Conselho.

Suprimido

Or. ro

Alteração 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão informa o Parlamento 
Europeu da adoção de atos delegados ou 
de qualquer objeção formulada 
relativamente aos mesmos, bem como da 
revogação da delegação de competências 
pelo Conselho.

6. O Parlamento Europeu é informado de 
qualquer objeção formulada pelo Conselho
relativamente a atos delegados adotados 
pela Comissão, bem como da revogação da 
delegação de competências pelo Conselho.

Or. en

Alteração 265
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. É revogada a Decisão 
n.º 2007/134/CE.
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Or. it

Justificação

Para conservar a coerência com o artigo 6º, nº 1.

Alteração 266
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A dotação financeira do Programa 
Específico pode cobrir igualmente as 
despesas de assistência técnica e 
administrativa necessárias para assegurar a 
transição entre o Programa Específico e as 
medidas abrangidas pelas Decisões 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE e 2006/975/CE.

3. A dotação financeira do Programa 
Específico pode cobrir igualmente as 
despesas de assistência técnica e 
administrativa necessárias para assegurar a 
transição entre o Programa Específico e as 
medidas abrangidas pelas Decisões 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE e 2006/975/CE, mas não 
deve exceder 10% da dotação global 
destinada à assistência técnica e 
administrativa.

Or. en

Justificação

Deve reservar-se um volume suficiente de fundos à assistência ao desenvolvimento e á 
implementação do novo Programa.

Alteração 267
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os destinatários da presente decisão são os 
Estados-Membros.

Os destinatários da presente decisão são os 
Estados-Membros e o Parlamento 
Europeu.
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Or. fr

Alteração 268
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica e social. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica, social, cultural e 
institucional. A inovação nos serviços será 
também incentivada através do 
investimento em competências 
multidisciplinares, criação de 
capacidades, conhecimentos e valor com 
base em soluções de serviços e em 
conteúdos intangíveis. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas. Os 
centros científicos, museus e associações 
que atuam em prol da educação e da 
participação do público na ciência através 
de atividades culturais podem contribuir 
para a realização dessas prioridades, em 
particular no que respeita aos desafios 
societais.

Or. en

Alteração 269
Britta Thomsen
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica e social. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica, social, incluindo a 
dimensão de género, cultural e 
institucional. A inovação nos serviços será 
também incentivada através do 
investimento em competências 
multidisciplinares e da criação de 
capacidades, conhecimentos e valor com 
base em soluções de serviços e em 
conteúdos intangíveis. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

Or. en

Alteração 270
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 

Será dada especial atenção à garantia de 
uma abordagem abrangente da inovação, 
que não se limite apenas ao 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços com base em descobertas 
científicas e tecnológicas, mas que integre 
também aspetos como a utilização de 
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tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua e inovação 
não tecnológica e social. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

tecnologias existentes em aplicações 
inovadoras, melhoria contínua, inovação 
não tecnológica e social, maximização da 
difusão, acessibilidade e utilização dos 
conhecimentos gerados. Apenas uma 
abordagem holística da inovação permitirá 
simultaneamente enfrentar os desafios 
societais e promover a criação de novas 
empresas e indústrias competitivas.

Or. fr

Alteração 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social e o apoio a abordagens do 
lado da procura, como a pré-normalização 
ou contratos pré-comerciais, contratos para 
soluções inovadoras, normalização e outras 
medidas centradas no utilizador a fim de 
contribuir para acelerar a implantação e 
difusão de produtos e serviços inovadores 
no mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social, a inovação em serviços e 
o apoio a abordagens do lado da procura, 
como a pré-normalização ou contratos pré-
comerciais, contratos para soluções 
inovadoras, normalização e outras medidas 
centradas no utilizador a fim de contribuir 
para acelerar a implantação e difusão de 
produtos e serviços inovadores no 
mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.
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No âmbito dos desafios societais, será 
seguida uma abordagem baseada em 
desafios, na qual a ciência de base, a 
investigação aplicada, a transferência de 
conhecimentos e a inovação serão 
componentes igualmente importantes e 
interligadas. Além disso, deverá ser 
encontrado um equilíbrio no âmbito dos 
desafios societais e das tecnologias 
facilitadoras e industriais entre projetos 
de maior e de menor dimensão, tendo em 
conta a estrutura específica de cada setor, 
o tipo de atividade, a tecnologia e o 
panorama da investigação.

Or. en

Alteração 272
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social e o apoio a abordagens do 
lado da procura, como a pré-normalização 
ou contratos pré-comerciais, contratos para 
soluções inovadoras, normalização e outras 
medidas centradas no utilizador a fim de 
contribuir para acelerar a implantação e 
difusão de produtos e serviços inovadores 
no mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social e que contemplem a 
dimensão de género, a inovação em 
serviços e o apoio a abordagens do lado da 
procura, como a pré-normalização ou 
contratos pré-comerciais, contratos para 
soluções inovadoras, normalização e outras 
medidas centradas no utilizador a fim de 
contribuir para acelerar a implantação e 
difusão de produtos e serviços inovadores 
no mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
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empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.

de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.

Or. en

Alteração 273
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social e o apoio a abordagens do 
lado da procura, como a pré-normalização 
ou contratos pré-comerciais, contratos para 
soluções inovadoras, normalização e outras 
medidas centradas no utilizador a fim de 
contribuir para acelerar a implantação e 
difusão de produtos e serviços inovadores 
no mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas 
atividades de apoio à inovação social e o 
apoio a abordagens do lado da procura, 
como a pré-normalização ou contratos pré-
comerciais, contratos para soluções 
inovadoras, normalização e outras medidas 
centradas no utilizador a fim de contribuir 
para acelerar a implantação e difusão de 
produtos e serviços inovadores no 
mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.

Or. en
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Alteração 274
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social e o apoio a abordagens do 
lado da procura, como a pré-normalização 
ou contratos pré-comerciais, contratos para 
soluções inovadoras, normalização e outras 
medidas centradas no utilizador a fim de 
contribuir para acelerar a implantação e 
difusão de produtos e serviços inovadores 
no mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.

No que diz nomeadamente respeito aos 
desafios societais e às tecnologias 
facilitadoras e industriais, será dada 
especial ênfase ao apoio a atividades que 
estejam próximas dos utilizadores finais e 
do mercado, tais como atividades-piloto, de 
demonstração ou de prova de conceito. 
Nestas atividades estão também incluídas, 
quando adequado, atividades de apoio à 
inovação social, a inovação em serviços e 
o apoio a abordagens do lado da procura, 
como a pré-normalização ou contratos pré-
comerciais, contratos para soluções 
inovadoras, normalização e outras medidas 
centradas no utilizador a fim de contribuir 
para acelerar a implantação e difusão de 
produtos e serviços inovadores no 
mercado. Além disso, haverá margem 
suficiente para abordagens ascendentes e 
regimes abertos, leves e rápidos ao abrigo 
de cada um dos desafios e tecnologias a 
fim de dar aos melhores investigadores, 
empresários e empresas da Europa a 
oportunidade de apresentarem soluções de 
vanguarda da sua escolha.

Or. en

Alteração 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No âmbito dos desafios societais e da 
prioridade acordada à liderança 
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industrial, será seguida uma abordagem 
baseada em desafios, na qual a ciência de 
base, a investigação aplicada, a 
transferência de conhecimentos e a 
inovação serão componentes igualmente 
importantes e interligadas. A fim de 
assegurar o equilíbrio adequado entre 
uma I&D&I consensualizada e uma 
I&D&I mais disruptiva, pelo menos 35% 
do orçamento atribuído aos desafios 
societais deverão seguir uma lógica 
ascendente de propostas abertas sem 
temas prédefinidos. Além disso, deverá ser 
encontrado um equilíbrio no âmbito dos 
desafios societais e das tecnologias 
facilitadoras e industriais entre projetos 
de maior e de menor dimensão, tendo em 
conta a estrutura específica de cada setor, 
o tipo de atividade, a tecnologia e o 
contexto observado em matéria de 
tecnologia e investigação.

Or. en

Alteração 276
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. Basear-se-á 
em dados, análises e prospetivas fiáveis, 
sendo os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. A fim de 
melhorar a estrutura de governação, é 
imprescindível demonstrar em que medida 
as partes interessadas e os representantes 
da sociedade civil estão envolvidos nos 
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abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
ou as ciências e tecnologias marinhas.

processos de caráter ascendente, nos 
programas de trabalho e nos processos de 
tomada de decisão. Basear-se-á em dados, 
análises e prospetivas fiáveis, sendo os 
progressos realizados aferidos em função 
de um conjunto sólido de indicadores de 
desempenho. Esta abordagem transversal 
da programação e governação permitirá 
uma coordenação eficaz entre todos os 
objetivos específicos do PQ Horizonte 
2020 e a abordagem de desafios 
transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas, a 
igualdade de género ou as ciências e 
tecnologias marinhas. O PQ Horizonte 
2020 será orientado para atividades em 
que a intervenção a nível da União 
produza um valor acrescentado superior 
ao produzido nos planos nacional ou 
regional mediante a criação de economias 
de escala e de massa crítica, a redução da 
fragmentação e a garantia de uma 
divulgação dos resultados em toda a 
União. Essas atividades compõem-se, 
fundamentalmente, de projetos de caráter 
transnacional, pré-competitivo e de 
colaboração e abrangerão a maior parte 
do orçamento global combinado para a 
prioridade "Desafios Societais" e para o 
objetivo específico "Liderança em 
Tecnologias Facilitadoras e Industriais".

Or. en

Alteração 277
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
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programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. Basear-se-á 
em dados, análises e prospetivas fiáveis, 
sendo os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 
abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
ou as ciências e tecnologias marinhas.

programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. A fim de 
melhorar a estrutura de governação, é 
imprescindível demonstrar em que medida 
as partes interessadas a nível local ou 
outro, e os representantes da sociedade 
civil estão envolvidos nos processos de 
caráter ascendente, nos programas de 
trabalho e nos processos de tomada de 
decisão. Basear-se-á em dados, análises e 
prospetivas fiáveis, sendo os progressos 
realizados aferidos em função de um 
conjunto sólido de indicadores de 
desempenho. Esta abordagem transversal 
da programação e governação permitirá 
uma coordenação eficaz entre todos os 
objetivos específicos do PQ Horizonte 
2020 e a abordagem de desafios 
transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
ou as ciências e tecnologias marinhas. O 
PQ Horizonte 2020 será orientado para 
atividades em que a intervenção a nível da 
União produza um valor acrescentado 
superior ao produzido nos planos 
nacional ou regional mediante a criação 
de economias de escala e de massa crítica, 
a redução da fragmentação e a garantia 
de uma divulgação dos resultados em toda 
a União. É necessária a utilização eficaz 
das estratégias RIS3 (estratégias de 
inovação nacionais e regionais de 
especialização inteligente). Essas 
atividades compõem-se, 
fundamentalmente, de projetos de caráter 
transnacional, pré-competitivo e de 
colaboração e abrangerão a maior parte 
do orçamento global combinado para a 
prioridade "Desafios Societais" e para o 
objetivo específico "Liderança em 
Tecnologias Facilitadoras e Industriais".

Or. en
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(Referência à alteração 25, PE489.688v01-00)

Justificação

As estratégias inteligentes de especialização desempenham um importante papel na 
implementação do EEI, uma vez que facilitam o processo que consiste em reunir as partes 
interessadas utilizando a "hélice tripla" ou abordagens similares. Desempenham, pois, um 
papel fundamental na realização dos objetivos da Estratégia Europa 2020 e dos objetivos da 
União em matéria de inovação.

Alteração 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. Basear-se-á 
em dados, análises e prospetivas fiáveis, 
sendo os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 
abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
ou as ciências e tecnologias marinhas.

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. A fim de 
melhorar a estrutura de governação, é 
necessário demonstrar em que medida as 
partes interessadas e os representantes da 
sociedade civil estão envolvidos nos 
processos de caráter ascendente e nos 
programas de trabalho. Basear-se-á em 
dados, análises e prospetivas fiáveis, sendo 
os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 
abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
ou as ciências e tecnologias marinhas. O 
PQ Horizonte 2020 será orientado para 
atividades em que a intervenção a nível da 
União produza um valor acrescentado 
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superior ao produzido nos planos 
nacional ou regional mediante a criação 
de economias de escala e de massa crítica, 
a redução da fragmentação e a garantia 
de uma divulgação dos resultados em toda 
a União. Essas atividades compõem-se, 
fundamentalmente, de projetos de caráter 
transnacional, pré-competitivo e de 
colaboração e abrangerão a maior parte 
do orçamento global combinado para a 
prioridade "Desafios Societais" e para o 
objetivo específico "Liderança em 
Tecnologias Facilitadoras e Industriais".

Or. en

Alteração 279
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. Tal 
abordagem estratégica basear-se-á em 
dados, análises e prospetivas fiáveis, sendo 
os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 
abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. Tal 
abordagem estratégica basear-se-á em 
dados, análises e prospetivas fiáveis, sendo 
os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 
abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
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ou as ciências e tecnologias marinhas. ou as ciências e tecnologias marinhas.
Deve ser dada uma atenção especial à 
inter-relação entre investigação em 
matéria de educação e sociedade, de modo 
a encorajar as vocações na área da 
ciência e da tecnologia e promover a 
excelência, bem como envolver a nova 
geração de jovens através de grupos de 
reflexão, debates, promoção de carreiras 
científicas e técnicas, concursos para 
estimular a criatividade e inovação em 
pedagogia.

Or. en

Alteração 280
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação que estejam 
estreitamente em consonância com o 
desenvolvimento de políticas, mas que 
todavia ultrapassem as fronteiras das 
políticas setoriais tradicionais. Tal 
abordagem estratégica basear-se-á em 
dados, análises e prospetivas fiáveis, sendo 
os progressos realizados aferidos em 
função de um conjunto sólido de 
indicadores de desempenho. Esta 
abordagem transversal da programação e 
governação permitirá uma coordenação 
eficaz entre todos os objetivos específicos 
do PQ Horizonte 2020 e a abordagem de 
desafios transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 

O estabelecimento de prioridades 
pormenorizadas durante a execução do PQ 
Horizonte 2020 implicará uma abordagem 
estratégica no que diz respeito à 
programação da investigação, utilizando 
modos de governação transparentes e 
participativos que estejam estreitamente 
em consonância com o desenvolvimento de 
políticas, mas que todavia ultrapassem as 
fronteiras das políticas setoriais 
tradicionais. Tal abordagem estratégica 
basear-se-á em dados, análises e 
prospetivas fiáveis, sendo os progressos 
realizados aferidos em função de um 
conjunto sólido de indicadores de 
desempenho. Esta abordagem transversal 
da programação e governação permitirá 
uma coordenação eficaz entre todos os 
objetivos específicos do PQ Horizonte 
2020 e a abordagem de desafios 
transversais, como, por exemplo, a 
sustentabilidade, as alterações climáticas 
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ou as ciências e tecnologias marinhas. ou as ciências e tecnologias marinhas.

Or. en

Alteração 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil.

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil.

A natureza transversal e transdisciplinar 
dos desafios societais pressupõe que a 
Comissão consulte intervenientes de 
relevo do mundo académico, da indústria, 
dos utilizadores finais e da sociedade civil, 
de renome e com o adequado 
conhecimento especializado, garantindo a 
diversidade de todos os setores e áreas de 
investigação em causa, a fim de controlar 
a adequação e suficiência das ações 
presentes e futuras e de ter conhecimento 
dos assuntos negligenciados e da 
duplicação de esforços. A Comissão deve 
procurar, sempre que possível, utilizar os 
instrumentos existentes para esse efeito 
na implementação do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, nomeadamente as 
parcerias europeias de inovação, as 
plataformas tecnológicas europeias e as 
iniciativas de programação conjunta.
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Or. en

Justificação

Baseado no relatório Carvalho, alt. 25.

Alteração 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil.

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil. No domínio da energia, 
deve recorrer-se ao máximo ao Grupo 
Diretor do Plano SET para coordenar a 
utilização do regulamento que estabelece 
disposições comuns utilizando receitas de 
leilões da fase 3 do regime de comércio de 
emissões, do NER300, dos projetos 
financiados pelo Horizonte 2020 e por 
fundos nacionais, com vista à sua 
utilização no financiamento de grandes 
projetos de demonstração.

Or. en

Justificação

Existe uma série de fontes de financiamento potencialmente amplas para os projetos na área 
da energia, mas não foram desenvolvidos procedimentos de trabalho para os coordenar ou, 
sequer, para juntar quem os pudesse coordenar. É normal que o Grupo Diretor do Plano 
SET, que tem uma visão de conjunto das políticas energéticas nacionais e europeia, assuma 
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esta tarefa.

Alteração 283
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil.

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil. A composição dos grupos 
de peritos deve igualmente ter em conta o 
objetivo de 40% em relação ao sexo 
subrepresentado.

Or. en

Alteração 284
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá grupos de 
peritos independentes criados 
especificamente para aconselharem sobre a 
execução do PQ Horizonte 2020 ou de 
qualquer um dos seus objetivos 
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específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil.

específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil. A Comissão deve 
assegurar uma participação equilibrada 
das áreas científicas em causa e das 
partes interessadas relevantes.

Or. de

Alteração 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil.

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil e estar também sujeitos ao 
princípio do equilíbrio entre os géneros e 
as proveniências geográficas.

Or. en

Alteração 286
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil.

O estabelecimento de prioridades basear-
se-á igualmente numa vasta gama de 
contributos e pareceres. Incluirá, quando 
adequado, grupos de peritos independentes 
criados especificamente para aconselharem 
sobre a execução do PQ Horizonte 2020 ou 
de qualquer um dos seus objetivos 
específicos. Estes grupos de peritos devem 
dispor do nível adequado de competências 
e conhecimentos nas áreas abrangidas e de 
uma variedade de perfis profissionais, 
incluindo a participação da indústria e da 
sociedade civil, caracterizando-se pela 
participação equilibrada de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 287
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover a visibilidade do 
programa Horizonte 2020 e a natureza 
transversal e transdisciplinar dos desafios 
societais é necessário criar Conselhos 
Estratégicos Consultivos dedicados. Os 
Conselhos serão compostos por 
intervenientes pertinentes do mundo 
académico, da indústria, dos utilizadores 
finais e da sociedade civil, de elevada 
reputação e com o adequado 
conhecimento especializado, garantindo a 
diversidade de todos os setores e áreas de 
investigação em causa através de um 
processo de seleção aberto e transparente. 
Os Conselhos darão o seu contributo e 
prestarão assessoria à Comissão no 
tocante à estratégia global de médio e 
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longo prazo para as tecnologias 
facilitadoras e industriais e os desafios 
societais em causa, ao estabelecimento 
dos respetivos programas de trabalho e 
aos domínios e critérios para os convites à 
apresentação de propostas, fazendo uso 
das informações fornecidas por estruturas 
relevantes, tais como as Plataformas 
Tecnológicas Europeias, as organizações 
científicas da Europa, as Iniciativas de 
Programação Conjunta e as Parcerias 
Europeias para a Inovação.

Or. en(Em referência à alteração n.º 25; PE489.688v01–00)

Justificação

Os Conselhos Estratégicos Consultivos poderiam aumentar a visibilidade do programa 
Horizonte 2020 e a coordenação entre os vários instrumentos já existentes através de uma 
representação equilibrada e de alto nível das diferentes comunidades interessadas (ciência, 
indústria, política, sociedade civil, utilizadores finais, etc.).

Alteração 288
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades pode 
igualmente ter em conta as agendas 
estratégicas de investigação de plataformas 
tecnológicas europeias ou contributos de 
parcerias europeias de inovação. Quando 
adequado, parcerias público-públicas e 
público-privadas, apoiadas pelo PQ 
Horizonte 2020 contribuirão também para 
o processo de definição de prioridades e 
para a execução em conformidade com o 
disposto no PQ Horizonte 2020. As 
interações regulares com os utilizadores 
finais, cidadãos e organizações da 
sociedade civil, mediante metodologias 
adequadas tais como conferências de 

O estabelecimento de prioridades pode 
igualmente ter em conta as agendas 
estratégicas de investigação de plataformas 
tecnológicas europeias ou contributos de 
parcerias europeias de inovação, na 
condição de que os mesmos tenham sido 
desenvolvidos em concertação com um 
largo espectro de peritos e partes 
interessadas. Quando adequado, parcerias 
público-públicas e público-privadas, 
apoiadas pelo PQ Horizonte 2020 
contribuirão também para o processo de 
definição de prioridades e para a execução 
em conformidade com o disposto no PQ 
Horizonte 2020. As interações regulares 
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consenso, avaliações tecnológicas 
participativas ou participações diretas em 
processos de investigação e inovação, 
serão também uma pedra angular do 
processo de definição de prioridades.

com os utilizadores finais, cidadãos e 
organizações da sociedade civil, mediante 
metodologias adequadas tais como 
conferências de consenso, avaliações 
tecnológicas participativas ou participações 
diretas em processos de investigação e 
inovação, serão também uma pedra angular 
do processo de definição de prioridades.

Or. en

Alteração 289
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de prioridades pode 
igualmente ter em conta as agendas 
estratégicas de investigação de plataformas 
tecnológicas europeias ou contributos de 
parcerias europeias de inovação. Quando 
adequado, parcerias público-públicas e 
público-privadas, apoiadas pelo PQ 
Horizonte 2020 contribuirão também para 
o processo de definição de prioridades e 
para a execução em conformidade com o 
disposto no PQ Horizonte 2020. As 
interações regulares com os utilizadores 
finais, cidadãos e organizações da 
sociedade civil, mediante metodologias 
adequadas tais como conferências de 
consenso, avaliações tecnológicas 
participativas ou participações diretas em 
processos de investigação e inovação, 
serão também uma pedra angular do 
processo de definição de prioridades.

O estabelecimento de prioridades pode 
igualmente ter em conta as agendas 
estratégicas de investigação de plataformas 
tecnológicas europeias ou contributos de 
parcerias europeias de inovação. Quando 
adequado, parcerias público-públicas e 
público-privadas, apoiadas pelo PQ 
Horizonte 2020 contribuirão também para 
o processo de definição de prioridades e 
para a execução em conformidade com o 
disposto no PQ Horizonte 2020. As 
interações regulares com os utilizadores 
finais, cidadãos e organizações da 
sociedade civil, bem como autoridades 
nacionais e regionais, mediante 
metodologias adequadas tais como 
conferências de consenso, avaliações 
tecnológicas participativas ou participações 
diretas em processos de investigação e 
inovação, serão também uma pedra angular 
do processo de definição de prioridades.

Or. en
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Alteração 290
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A participação das organizações da 
sociedade civil e dos cidadãos na 
definição, execução e avaliação dos 
programas de investigação será crucial 
para fazer face aos desafios societais e 
será apoiada ao longo de todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo na elaboração dos programas 
anuais de trabalho. No âmbito de cada 
desafio societal, será criada uma 
plataforma específica de diálogo entre a 
sociedade civil e os investigadores, 
destinada ao debate das prioridades de 
investigação nos vários setores.

Or. en

Alteração 291
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

Uma vez que o PQ Horizonte 2020 é um 
programa com uma duração de sete anos, o 
contexto económico, societal e político em 
que irá funcionar pode mudar 
significativamente durante o seu período de 
vigência. O PQ Horizonte 2020 deve, pois, 
ter capacidade para se adaptar a essas 
alterações. No âmbito de cada um dos 
objetivos específicos, haverá portanto a 
possibilidade de incluir o apoio a 
atividades para além das descritas infra, 
quando devidamente justificadas, a fim de 

Uma vez que o PQ Horizonte 2020 é um 
programa com uma duração de sete anos, o 
contexto económico, societal e político em 
que irá funcionar pode mudar 
significativamente durante o seu período de 
vigência. O PQ Horizonte 2020 deve, pois, 
ter capacidade para se adaptar a essas 
alterações. Do mesmo modo, deve ser 
capaz de se adaptar quando não seja 
possível alargar a participação a todos os 
Estados-Membros e regiões. No âmbito de 
cada um dos objetivos específicos, haverá 
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contemplar desenvolvimentos importantes, 
necessidades políticas ou acontecimentos 
imprevistos.

portanto a possibilidade de incluir o apoio 
a atividades para além das descritas infra, 
quando devidamente justificadas, a fim de 
contemplar desenvolvimentos importantes, 
necessidades políticas ou acontecimentos 
imprevistos.

Or. en

Alteração 292
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A investigação em ciências sociais e 
humanas será plenamente integrada em 
todos os objetivos gerais do PQ Horizonte 
2020. Incluirá assim amplas oportunidades 
de apoio a esse tipo de investigação através 
do Conselho Europeu de Investigação, das 
Ações Marie Curie ou do objetivo 
específico Infraestruturas de Investigação.

A investigação em ciências sociais e 
humanas será plenamente integrada em 
todos os objetivos gerais do PQ Horizonte 
2020. Será também totalmente integrada 
nos programas de trabalho mediante a 
sua representação nos comités de 
programa e grupos de especialistas 
encarregados de avaliar os projetos e 
programas em todos os domínios, e 
através do desenvolvimento de convites à 
apresentação de propostas orientados 
para as ciências sociais. Incluirá assim 
amplas oportunidades de apoio a esse tipo 
de investigação através do Conselho 
Europeu de Investigação, das Ações Marie 
Curie ou do objetivo específico 
Infraestruturas de Investigação, e de 
integração da mesma nos convites à 
apresentação de propostas realizados no 
âmbito das ações específicas do pilar 
"Desafios societais".

Or. en

Alteração 293
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A investigação em ciências sociais e 
humanas será plenamente integrada em 
todos os objetivos gerais do PQ Horizonte 
2020. Incluirá assim amplas oportunidades 
de apoio a esse tipo de investigação através 
do Conselho Europeu de Investigação, das 
Ações Marie Curie ou do objetivo 
específico Infraestruturas de Investigação.

A investigação em ciências sociais e 
humanas será plenamente integrada, como 
eixo horizontal, em todos os objetivos 
gerais do PQ Horizonte 2020. Incluirá 
assim amplas oportunidades de 
financiamento e de apoio a esse tipo de 
investigação através do Conselho Europeu 
de Investigação, das Ações Marie Curie ou 
do objetivo específico Infraestruturas de 
Investigação.

Or. en

Alteração 294
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

A investigação em ciências sociais e 
humanas será plenamente integrada em 
todos os objetivos gerais do PQ Horizonte 
2020. Incluirá assim amplas oportunidades 
de apoio a esse tipo de investigação através 
do Conselho Europeu de Investigação, das 
Ações Marie Curie ou do objetivo 
específico Infraestruturas de Investigação.

A investigação em ciências sociais e 
humanas será plenamente integrada em 
todos os objetivos gerais do PQ Horizonte 
2020. Incluirá assim amplas oportunidades 
de apoio a esse tipo de investigação através 
do Conselho Europeu de Investigação, das 
Ações Marie Curie e do objetivo específico 
Infraestruturas de Investigação.

Or. en

Alteração 295
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e
sustentável.

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica,
sustentável e equitativa. O convite à 
apresentação de propostas relativas a 
projetos de investigação participativa será 
lançado ao abrigo de cada desafio, para 
que as universidades, organizações de 
investigação, organizações da sociedade 
civil (incluindo ONG), autoridades 
públicas e empresas (incluindo PME), em 
colaboração conjunta com objetivos 
comuns e capacidades partilhadas, 
possam realizar atividades de 
aprendizagem recíproca e de investigação, 
de modo a alcançar resultados adaptados 
às necessidades dos diferentes parceiros. 

Or. en

Alteração 296
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais, montanhosas, insulares e remotas, 
investigação e preservação da riqueza do 
património cultural da Europa, promoção 
de escolhas informadas dos consumidores, 
criação de um ecossistema digital 
inclusivo baseado no conhecimento e na 
informação, processo decisório sólido no 
domínio da política energética e na 
garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

Or. en

Alteração 297
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 



PE492.816v01-00 82/135 AM\907982PT.doc

PT

nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável. As ciências sociais e humanas 
proporcionarão os conhecimentos 
específicos graças aos quais se poderá 
abordar sistematicamente a questão do 
género em todos os desafios.

Or. en

Alteração 298
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
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atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável, bem como equitativa.

Or. en

Alteração 299
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede elétrica europeia 
convivial para os consumidores, apoiando 
atividades de prospetiva e políticas de 
transporte baseadas em dados concretos, 
apoio a estratégias de atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, iniciativas que visem a eficiência 
na utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

As ciências sociais e humanas são 
igualmente integradas como um elemento 
essencial das atividades necessárias para 
abordar cada um dos desafios societais 
com vista a reforçar o seu impacto. Inclui 
nomeadamente: compreensão dos fatores 
determinantes da saúde e otimização da 
eficácia dos sistemas de cuidados de saúde, 
apoio a políticas de capacitação de zonas 
rurais e promoção de escolhas informadas 
dos consumidores, processo decisório 
sólido no domínio da política energética e 
na garantia de um rede europeia de 
eletricidade e gás convivial para os 
consumidores, apoiando atividades de 
prospetiva e políticas de transporte 
baseadas em dados concretos, apoio a 
estratégias de atenuação das alterações 
climáticas e adaptação às mesmas, 
iniciativas que visem a eficiência na 
utilização dos recursos e medidas que 
visem uma economia ecológica e 
sustentável.

Or. en
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Alteração 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais nas sociedades 
europeias, inovação social, inovação no 
setor público ou posição da Europa 
enquanto protagonista global.

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais nas sociedades 
europeias, inovação social, inovação no 
setor público ou posição da Europa 
enquanto protagonista global. O Horizonte 
2020 deve incluir as Ciências Sociais e as 
Humanidades (CSH), enquanto desafio 
independente, e dotá-las de, pelo menos, 
um orçamento significativo, tal como no 
anterior programa-quadro.

Or. en

Alteração 301
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais nas sociedades 
europeias, inovação social, inovação no 
setor público ou posição da Europa 
enquanto protagonista global.

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades igualitárias, inclusivas, 
inovadoras e seguras» apoiará a 
investigação em ciências sociais e humanas 
em questões de natureza horizontal, como a 
promoção do crescimento inteligente e 
sustentável, transformações sociais nas 
sociedades europeias, inovação social, 
inovação no setor público ou posição da 
Europa enquanto protagonista global.
Medidas que visem uma economia 
ecológica, sustentável e equitativa, e 
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medidas com vista a uma sociedade atenta 
e favorável às questões de género.

Or. en

Alteração 302
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais nas sociedades 
europeias, inovação social, inovação no 
setor público ou posição da Europa 
enquanto protagonista global.

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais nas sociedades 
europeias, inclusão política e participação 
cívica, importância dos meios de 
comunicação e criação da esfera pública, 
inovação social, inovação no setor público 
ou posição da Europa enquanto 
protagonista global.

Or. en

Alteração 303
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais nas sociedades 

Além disso, o objetivo específico 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras» apoiará a investigação em 
ciências sociais e humanas em questões de 
natureza horizontal, como a promoção do 
crescimento inteligente e sustentável, 
transformações sociais e culturais nas 
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europeias, inovação social, inovação no 
setor público ou posição da Europa 
enquanto protagonista global.

sociedades europeias, inovação social, 
inovação no setor público ou posição da 
Europa enquanto protagonista global.

Or. it

Alteração 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.3. Pequenas e médias empresas (PME) 1.3. Indústria e pequenas e médias 
empresas (PME)

Or. en

Alteração 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Graças ao seu potencial para tornar a 
Europa verdadeiramente competitiva, o 
Horizonte 2020 promoverá uma maior 
participação de empresas privadas em 
todas as partes do programa, 
especialmente na parte II ("Liderança 
Industrial") e na parte III ("Desafios 
societais"). Será reforçada a colaboração 
entre o meio académico e a indústria, 
força motriz da inovação, a fim de libertar 
a interação dinâmica total entre 
atividades de investigação básica, 
investigação aplicada e desenvolvimento e 
demonstração.

Or. en
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Alteração 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.º, alínea a) (nova), do 
Regulamento Horizonte 2020, um 
Processo Acelerado para a Inovação no 
objetivo específico «Liderança em 
Tecnologias Facilitadoras e Industriais» e 
na parte III «Desafios Societais» 
proporcionará uma via acelerada para 
projetos centrados na colocação de ideias 
inovadoras no mercado. Embora aberto a 
todos os tipos de participantes, o Processo 
Acelerado para a Inovação deverá atrair 
um grande número de participantes da 
indústria, para quem o tempo é um fator 
crucial ao transformar uma ideia 
inovadora num êxito comercial.

Or. en

Alteração 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O PQ Horizonte 2020 incentivará e apoiará 
a participação das PME de uma forma 
integrada em todos os objetivos 
específicos.

O PQ Horizonte 2020 incentivará e apoiará 
a participação das PME de uma forma 
integrada em todos os objetivos 
específicos, em especial nas fases dos 
projetos que mais próximas estão do 
mercado.

Or. en
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Alteração 308
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O PQ Horizonte 2020 incentivará e apoiará 
a participação das PME de uma forma 
integrada em todos os objetivos 
específicos.

O PQ Horizonte 2020 incentivará e apoiará 
a participação das micro-empresas e das 
PME de uma forma integrada em todos os 
objetivos específicos.

Or. ro

Alteração 309
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta 
abordagem integrada tenha como resultado 
que cerca de 15% dos seus orçamentos 
totais combinados sejam consagrados 
às PME.

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Um instrumento 
específico a favor das PME visará PME 
altamente inovadoras que demonstrem 
uma forte ambição em termos de 
desenvolvimento, crescimento e 
internacionalização, independentemente 
de se tratar de empresas viradas para as 
altas tecnologias e a investigação ou de 
empresas que não se dedicam à 
investigação. Espera-se que esta 
abordagem integrada tenha como resultado 
que, pelo menos, 15% dos orçamentos 
totais combinados dos objetivos específicos 
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«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» e «Desafios Societais» sejam 
consagrados às PME, para além da 
participação de PME noutros projetos não 
reservados a PME.

Or. en

Alteração 310
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o estabelecido no
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta 
abordagem integrada tenha como resultado 
que cerca de 15% dos seus orçamentos 
totais combinados sejam consagrados 
às PME.

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, será providenciado apoio adaptado 
às necessidades das PME  a todas as 
formas de inovação nas PME através de 
um conjunto de programas e instrumentos 
estabelecidos no objetivo específico 
«Inovação nas PME» Em particular, será 
aplicado um instrumento específico a favor 
das PME no objetivo específico «Liderança 
em Tecnologias Facilitadoras e Industriais» 
e na parte III «Desafios Societais», o qual 
será financiado com, pelo menos, 10% do 
orçamento total do Horizonte 2020.
Espera-se que esta abordagem integrada 
tenha como resultado que, pelo menos, 
20% dos seus orçamentos totais 
combinados sejam consagrados às PME.

Or. en

Alteração 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta 
abordagem integrada tenha como 
resultado que cerca de 15% dos seus 
orçamentos totais combinados sejam 
consagrados às PME.

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Pelo menos, 10% do 
orçamento total combinado consagrado 
ao objetivo específico «Liderança em 
Tecnologias Facilitadoras e Industriais» e 
à prioridade «Desafios Societais» serão 
utilizados no âmbito do instrumento a 
favor das PME.

Or. en

Alteração 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta 
abordagem integrada tenha como resultado 
que cerca de 15% dos seus orçamentos 
totais combinados sejam consagrados 
às PME.

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». O instrumento 
específico a favor das PME, visando todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação, será aplicado por uma estrutura 
administrativa única de uma forma 
coerente. Espera-se que esta abordagem 
integrada tenha como resultado que cerca 
de 15% dos seus orçamentos totais 
combinados sejam consagrados às PME.
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Or. en

Alteração 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta 
abordagem integrada tenha como resultado 
que cerca de 15% dos seus orçamentos 
totais combinados sejam consagrados 
às PME.

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta 
abordagem integrada tenha como resultado 
que cerca de 15% dos seus orçamentos 
totais combinados sejam consagrados 
às PME e/ou a projetos de pequena e 
média dimensão.

Or. en

Alteração 314
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Espera-se que esta 

Em conformidade com o estabelecido no 
artigo 18.° do Regulamento Horizonte 
2020, as medidas específicas estabelecidas 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» (instrumento específico a favor das 
PME) serão aplicadas no objetivo 
específico «Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais» e na parte III 
«Desafios Societais». Esta abordagem 
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abordagem integrada tenha como resultado 
que cerca de 15% dos seus orçamentos 
totais combinados sejam consagrados 
às PME.

integrada deverá ter como resultado que 
cerca de 30 % dos seus orçamentos totais 
combinados sejam consagrados às PME.

Or. it

Justificação

Para atingir o objetivo específico «Liderança em tecnologias industriais e facilitadoras», a 
promoção da participação das PME no programa-quadro, de uma forma muito mais ampla 
do que o proposto pela Comissão, assume uma importância estratégica.

Alteração 315
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve igualmente ser dada especial 
atenção a uma participação e 
representação adequadas das PME nas 
estruturas de governação dos Espaços 
Europeus de Investigação e, em concreto, 
das parcerias público-privadas.

Or. en

Alteração 316
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de dívida proporcionará 
empréstimos a beneficiários individuais 
para o investimento em investigação e 
inovação, garantias para beneficiários 
financeiros que concedam empréstimos a 

O mecanismo de dívida proporcionará 
empréstimos a beneficiários individuais 
para o investimento em investigação e 
inovação, garantias para beneficiários 
financeiros que concedam empréstimos a 
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outros beneficiários e combinações de 
empréstimos e garantias e de garantias ou 
contra-garantias para os regimes nacionais 
e regionais de financiamento da dívida. 
Incluirá uma vertente PME destinada às 
PME orientadas para a I&I, com montantes 
de empréstimo que complementam o 
financiamento de que estas beneficiam no 
âmbito do Mecanismo de Garantia de 
Empréstimo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME.

outros beneficiários e combinações de 
empréstimos e garantias e de garantias ou 
contra-garantias para os regimes nacionais 
e regionais de financiamento da dívida. 
Incluirá uma vertente PME destinada às 
PME orientadas para a I&I, com montantes 
de empréstimo que complementam o 
financiamento de que estas beneficiam no 
âmbito do Mecanismo de Garantia de 
Empréstimo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME. Será prestada 
particular atenção aos pedidos de PME e 
de outras entidades situadas em regiões 
menos desenvolvidas.

Or. en

Alteração 317
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de dívida proporcionará 
empréstimos a beneficiários individuais 
para o investimento em investigação e 
inovação, garantias para beneficiários 
financeiros que concedam empréstimos a 
outros beneficiários e combinações de 
empréstimos e garantias e de garantias ou 
contra-garantias para os regimes nacionais 
e regionais de financiamento da dívida. 
Incluirá uma vertente PME destinada às 
PME orientadas para a I&I, com montantes 
de empréstimo que complementam o 
financiamento de que estas beneficiam no 
âmbito do Mecanismo de Garantia de 
Empréstimo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME.

O mecanismo de dívida proporcionará 
empréstimos a beneficiários individuais 
para o investimento em investigação e 
inovação, garantias para beneficiários 
financeiros que concedam empréstimos a 
outros beneficiários e combinações de 
empréstimos e garantias e de garantias ou 
contra-garantias para os regimes nacionais,
regionais e locais de financiamento da 
dívida. Incluirá uma vertente PME 
destinada às PME orientadas para a I&I, 
com montantes de empréstimo que 
complementam o financiamento de que 
estas beneficiam no âmbito do Mecanismo 
de Garantia de Empréstimo do Programa 
Competitividade das Empresas e PME.

Or. ro
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Alteração 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de capital próprio 
proporcionará capital de risco e/ou 
intermédio (mezzanine) a empresas 
individuais na fase inicial (vertente de 
apoio ao arranque). O mecanismo terá 
também a possibilidade de fazer 
investimentos na fase de expansão e de 
crescimento em conjunção com o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME, 
nomeadamente no apoio de fundos dos 
fundos.

O mecanismo de capital próprio 
proporcionará capital de risco e/ou 
intermédio (mezzanine) a empresas 
individuais na fase inicial (vertente de 
apoio ao arranque), assim como processos 
de transferência de conhecimentos e 
tecnologias nas etapas que precedem a 
fase de industrialização (fase de "ensaio 
do conceito").  O mecanismo terá também 
a possibilidade de fazer investimentos na 
fase de expansão e de crescimento em 
conjunção com o Mecanismo de Capital 
Próprio para o Crescimento no âmbito do 
Programa Competitividade das Empresas e 
PME, nomeadamente no apoio de fundos 
dos fundos.

Or. en

Alteração 319
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de capital próprio 
proporcionará capital de risco e/ou 
intermédio (mezzanine) a empresas 
individuais na fase inicial (vertente de 
apoio ao arranque). O mecanismo terá 
também a possibilidade de fazer 
investimentos na fase de expansão e de 
crescimento em conjunção com o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME, 

O mecanismo de capital próprio 
proporcionará capital de risco e/ou 
intermédio (mezzanine) a empresas 
individuais na fase inicial (vertente de 
apoio ao arranque). Será prestada atenção 
particular às empresas situadas em 
regiões menos desenvolvidas. O 
mecanismo terá também a possibilidade de 
fazer investimentos na fase de expansão e 
de crescimento em conjunção com o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
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nomeadamente no apoio de fundos dos 
fundos.

Crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME, 
nomeadamente no apoio de fundos dos 
fundos.

Or. en

Alteração 320
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de capital próprio 
proporcionará capital de risco e/ou 
intermédio (mezzanine) a empresas
individuais na fase inicial (vertente de 
apoio ao arranque). O mecanismo terá 
também a possibilidade de fazer 
investimentos na fase de expansão e de 
crescimento em conjunção com o 
Mecanismo de Capital Próprio para o 
Crescimento no âmbito do Programa 
Competitividade das Empresas e PME, 
nomeadamente no apoio de fundos dos 
fundos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

(Alteração linguística que apenas afeta a versão IT.)

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

Estes mecanismos serão fundamentais para 
o objetivo específico «Acesso a 
Financiamentos de Risco», mas podem, se 
for caso disso, ser também utilizados em 
todos os outros objetivos específicos do PQ 
Horizonte 2020.

Estes mecanismos serão fundamentais para 
o objetivo específico «Acesso a 
Financiamentos de Risco», mas podem, se 
for caso disso, ser também utilizados em 
todos os outros objetivos específicos do PQ 
Horizonte 2020.

Serão envidados todos os esforços para 
assegurar a mais ampla participação 
possível no programa por parte de 
empresas e/ou organizações de todos os 
Estados-Membros e para facilitar, de 
forma significativa, o acesso ao 
financiamento.

Or. en

Alteração 322
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

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, em conjugação com 
os mecanismos de capital próprio e dívida 
ao abrigo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME.

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, em conjugação com 
os mecanismos de capital próprio e dívida 
ao abrigo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME. Pelo menos um 
terço do orçamento consagrado aos 
instrumentos financeiros ao abrigo do PQ 
Horizonte 2020 será afetado às PME. 

Or. en
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Alteração 323
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

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, em conjugação com 
os mecanismos de capital próprio e dívida 
ao abrigo do Programa Competitividade 
das Empresas e PME.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

(Alteração linguística que apenas afeta a versão IT.)

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 324
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto e a 
estimular o crescimento social e 
económico. Por conseguinte, o PQ 
Horizonte 2020 incluirá, em todos os seus 
objetivos específicos, o apoio específico a 
ações de difusão (incluindo mediante o 
acesso aberto a resultados de investigação), 
comunicação e diálogo, com uma forte 
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finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

ênfase na comunicação de resultados aos 
utilizadores finais, cidadãos, organizações 
da sociedade civil, indústria e decisores 
políticos. Nesse contexto, o PQ Horizonte 
2020 pode utilizar redes para a 
transferência de informações, repositórios 
digitais centralizados e bibliotecas 
digitais. As atividades de comunicação 
realizadas no âmbito do PQ Horizonte 
2020 procurarão também promover uma 
maior sensibilização do público para a 
importância da investigação e inovação 
através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos. O acesso livre e gratuito a 
publicações científicas produzidas total ou 
parcialmente no âmbito do financiamento 
do PQ Horizonte 2020 será obrigatório. O 
acesso livre aos dados científicos 
produzidos ou recolhidos no âmbito da 
investigação financiada pelo PQ 
Horizonte 2020 e associados às 
publicações relevantes será fomentado, 
com o objetivo de reforçar a colaboração 
científica e permitir a validação dos 
métodos e resultados científicos.

Or. en

Alteração 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
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em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins
específicos.

em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos. De modo a simplificar o 
acesso à informação e a desenvolver um 
instrumento com toda a informação 
solicitada pela comunidade de 
investigação e, tendo em conta a 
necessidade de transparência, o Cordis, 
como instrumento digital, será submetido 
a revisão e reforma de uma forma mais 
clara e flexível.

Or. en

Alteração 326
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
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apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação 
e diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

apoio específico a ações de difusão, 
comunicação e diálogo, com uma forte 
ênfase na comunicação de resultados aos 
utilizadores finais, cidadãos, organizações 
da sociedade civil, indústria e decisores 
políticos. A comunicação deve ter em 
conta as questões de género. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos. O acesso livre e gratuito a 
publicações e dados científicos produzidos 
ou recolhidos no âmbito da investigação 
financiada pelo PQ Horizonte 2020 será 
fomentado.

Or. en

Alteração 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
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finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos. O acesso livre e gratuito a 
publicações resultantes da investigação 
financiada pelo PQ Horizonte 2020 será 
obrigatório. O acesso livre e gratuito a 
dados científicos produzidos ou recolhidos 
no âmbito da investigação financiada pelo 
PQ Horizonte 2020 será fomentado.

Or. en

Alteração 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação 
e diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão,
comunicação e diálogo, com uma forte 
ênfase na comunicação de resultados aos 
utilizadores finais, cidadãos, organizações 
da sociedade civil, indústria e decisores 
políticos. Nesse contexto, o PQ Horizonte 
2020 pode utilizar redes para a 
transferência de informações. As atividades 
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utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

de comunicação realizadas no âmbito do 
PQ Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos. O acesso livre e sustentável às 
publicações resultantes da investigação 
financiada pelo PQ Horizonte 2020 será 
fomentado e, quando necessário, o custo 
de publicação deve ser um custo elegível. 

Or. en

Alteração 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
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repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos. A comunicação far-se-á em 
nome da União Europeia, pondo-se em 
valor o CEI.

Or. fr

Alteração 330
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos. Procurarão igualmente 
fomentar e realçar o papel das 
investigadoras e inovadoras.
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Or. en

Alteração 331
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados de investigação), comunicação e 
diálogo, com uma forte ênfase na 
comunicação de resultados aos utilizadores 
finais, cidadãos, organizações da sociedade 
civil, indústria e decisores políticos. Nesse 
contexto, o PQ Horizonte 2020 pode 
utilizar redes para a transferência de 
informações. As atividades de 
comunicação realizadas no âmbito do PQ 
Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

Um valor acrescentado essencial da 
investigação e inovação financiadas a nível 
da União é a possibilidade de divulgar e 
comunicar os resultados à escala europeia 
com vista a reforçar o seu impacto. Por 
conseguinte, o PQ Horizonte 2020 incluirá, 
em todos os seus objetivos específicos, o 
apoio específico a ações de difusão 
(incluindo mediante o acesso aberto a 
resultados e a dados obtidos através da 
investigação), comunicação e diálogo, com 
uma forte ênfase na comunicação de 
resultados aos utilizadores finais, cidadãos, 
organizações da sociedade civil, indústria e 
decisores políticos. Nesse contexto, o PQ 
Horizonte 2020 pode utilizar redes para a 
transferência de informações. As atividades 
de comunicação realizadas no âmbito do 
PQ Horizonte 2020 procurarão também 
promover uma maior sensibilização do 
público para a importância da investigação 
e inovação através de publicações, eventos, 
repositórios de conhecimentos, bases de 
dados, sítios Web ou utilização dos meios 
de comunicação social para fins 
específicos.

Or. fr

Alteração 332
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades de investigação e 
inovação assentam na capacidade de os 
cientistas, os institutos de investigação, as 
empresas e os cidadãos poderem aceder, 
partilhar e utilizar livremente a 
informação científica. Para aumentar a 
circulação e a exploração do 
conhecimento, o acesso em linha livre e 
gratuito às publicações científicas, já 
contemplado no Sétimo 
Programa-Quadro, deve ser o princípio 
geral para as publicações científicas que 
recebam financiamento público do 
PQ Horizonte 2020. Além disso, o PQ 
Horizonte 2020 deve dar início à prática 
do acesso livre aos dados científicos 
produzidos ou recolhidos por investigação 
realizada com financiamento público, 
com o objetivo de tornar o acesso livre a 
este tipo de dados regra geral até 2020.

Or. en

Alteração 333
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.5 – parágrafo 1-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Serão definidas condições adicionais de 
exploração e difusão para os resultados 
respeitantes a tecnologias com potencial 
para enfrentar os grandes desafios 
societais, por exemplo o desenvolvimento 
de uma nova tecnologia médica (i.e. 
medicamento, diagnóstico ou vacina) ou 
de tecnologias para combater as 
alterações climáticas.
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Or. en

Alteração 334
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A cooperação internacional do PQ 
Horizonte 2020 incidirá na cooperação 
com três grandes grupos de países:

A cooperação internacional do PQ 
Horizonte 2020 incidirá na cooperação 
com as economias industrializadas e 
emergentes, os países do alargamento e 
países vizinhos, bem como os países em 
desenvolvimento.

Or. fr

Justificação

A lista de grupos de países que se devem enfocar é idêntica à contida no 7.º PQID, mas a 
ordem é alterada. Os países emergentes, que figuravam em último lugar, passam doravante a 
ocupar o primeiro. Na ausência da abordagem estratégica anunciada dois parágrafos mais à 
frente (e da comunicação da Comissão sobre a cooperação esperada para o outono), 
afigura-se prematuro determinar prioridades entre estes diversos grupos de países.

Alteração 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

A cooperação internacional do PQ 
Horizonte 2020 incidirá na cooperação 
com três grandes grupos de países:

A cooperação internacional do PQ 
Horizonte 2020 incidirá na cooperação 
com três grandes grupos de países: as 
economias industrializadas e emergentes, 
os países do alargamento e países 
vizinhos, bem como os países em 
desenvolvimento.
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Or. fr

Justificação

A lista de grupos de países que se devem enfocar é idêntica à contida no 7.º PQID, mas a 
ordem é alterada. Os países emergentes, que figuravam em último lugar, passam doravante a 
ocupar o primeiro. Na ausência da abordagem estratégica anunciada dois parágrafos mais à 
frente (e da comunicação da Comissão sobre a cooperação esperada para o outono), afigura-
se prematuro determinar prioridades entre estes diversos grupos de países.

Alteração 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

(1) Economias industrializadas e 
emergentes;

Suprimido

Or. fr

Alteração 337
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(1) Economias industrializadas e 
emergentes;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Transferido para o parágrafo principal. Na ausência da abordagem estratégica anunciada 
dois parágrafos mais à frente (e da comunicação da Comissão sobre a cooperação esperada 
para o outono), afigura-se prematuro determinar prioridades entre estes diversos grupos de 
países.
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Alteração 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

(2) Países do alargamento e países 
vizinhos  e

Suprimido

Or. fr

Alteração 339
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(2) Países do alargamento e países 
vizinhos e

Suprimido

Or. fr

Justificação

Transferido para o parágrafo principal. Na ausência da abordagem estratégica anunciada 
dois parágrafos mais à frente (e da comunicação da Comissão sobre a cooperação esperada 
para o outono), afigura-se prematuro determinar prioridades entre estes diversos grupos de 
países.

Alteração 340
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

(3) países em desenvolvimento. Suprimido

Or. fr

Justificação

Transferido para o parágrafo principal. Na ausência da abordagem estratégica anunciada 
dois parágrafos mais à frente (e da comunicação da Comissão sobre a cooperação esperada 
para o outono), afigura-se prematuro determinar prioridades entre estes diversos grupos de
países.

Alteração 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

(3) países em desenvolvimento. Suprimido

Or. fr

Alteração 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, o PQ Horizonte 2020 
promoverá a cooperação ao nível regional 
ou multilateral. A cooperação internacional 
no domínio da investigação e inovação é 
um aspeto-chave para o cumprimento dos 
compromissos da União a nível mundial e 
tem um importante papel a desempenhar na 
parceria da União com países em 
desenvolvimento, nomeadamente para fins 
de realização dos Objetivos de 

O PQ Horizonte 2020 promoverá a 
cooperação ao nível regional ou 
multilateral. A cooperação internacional no 
domínio da investigação e inovação é um 
aspeto-chave para o cumprimento dos 
compromissos da União a nível mundial e 
tem um importante papel a desempenhar na 
parceria da União com países em 
desenvolvimento, nomeadamente para fins 
de realização dos Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milénio. Desenvolvimento do Milénio. De acordo 
com a política da União em matéria de 
desenvolvimento, serão executadas ações 
específicas com esses países, nas áreas 
que constituem as bases do crescimento e 
contribuem para a sua inclusão, 
particularmente a proteção social, a saúde 
e a educação, bem como para a proteção 
do ambiente, para as medidas de 
prevenção das alterações climáticas e de 
adaptação às mesmas.

Or. fr

Alteração 343
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, o PQ Horizonte 2020 
promoverá a cooperação ao nível regional 
ou multilateral. A cooperação internacional 
no domínio da investigação e inovação é 
um aspeto-chave para o cumprimento dos 
compromissos da União a nível mundial e 
tem um importante papel a desempenhar na 
parceria da União com países em 
desenvolvimento, nomeadamente para fins 
de realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

O PQ Horizonte 2020 promoverá a 
cooperação ao nível regional ou 
multilateral. A cooperação internacional no 
domínio da investigação e inovação é um 
aspeto-chave para o cumprimento dos 
compromissos da União a nível mundial e 
tem um importante papel a desempenhar na 
parceria da União com países em 
desenvolvimento, nomeadamente para fins 
de realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio. De acordo 
com a política da União em matéria de 
desenvolvimento, serão executadas ações 
específicas com esses países, nas áreas 
que constituem as bases do crescimento e 
contribuem para a sua inclusão, 
particularmente a proteção social, a saúde 
e a educação, bem como para a proteção 
do ambiente, para as medidas de 
prevenção das alterações climáticas e de 
adaptação às mesmas.

Or. fr
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Alteração 344
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, o PQ Horizonte 2020 
promoverá a cooperação ao nível regional 
ou multilateral. A cooperação internacional 
no domínio da investigação e inovação é 
um aspeto-chave para o cumprimento dos 
compromissos da União a nível mundial e 
tem um importante papel a desempenhar na 
parceria da União com países em 
desenvolvimento, nomeadamente para fins 
de realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

O PQ Horizonte 2020 promoverá a 
cooperação ao nível regional ou 
multilateral. A cooperação internacional no 
domínio da investigação e inovação é um 
aspeto-chave para o cumprimento dos 
compromissos da União a nível mundial e 
tem um importante papel a desempenhar na 
parceria da União com países em 
desenvolvimento, nomeadamente para fins 
de realização dos objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio. De acordo 
com a política da União em matéria de 
desenvolvimento, serão executadas ações 
específicas com esses países, nas áreas 
que constituem as bases do crescimento e 
contribuem para a sua inclusão, 
particularmente a proteção social, a saúde 
e a educação, bem como para a proteção 
do ambiente, para as medidas de 
prevenção das alterações climáticas e de 
adaptação às mesmas.

Or. fr

Justificação

Tratando-se de países em desenvolvimento, cumpre recordar que as ações se devem inscrever 
no contexto dos objetivos da política de desenvolvimento da União, definidos na comunicação 
«Aumentar o impacto da política de desenvolvimento da UE: uma Agenda para a Mudança» 
COM(2011) 637 final.

Alteração 345
Kent Johansson, Fiona Hall
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O artigo 21.º do PQ Horizonte 2020 
estabelece os princípios gerais para a 
participação de organizações de países 
terceiros e organizações internacionais. 
Uma vez que a investigação e a inovação 
em geral beneficiam largamente de uma 
abertura em relação países terceiros, o PQ 
Horizonte 2020 continuará a seguir o 
princípio de abertura geral, incentivando 
simultaneamente o acesso recíproco a 
programas de países terceiros. No entanto, 
numa série de áreas é aconselhável uma 
abordagem mais prudente a fim de 
salvaguardar o interesse europeu.

O artigo 21.º do PQ Horizonte 2020 
estabelece os princípios gerais para a 
participação de organizações de países 
terceiros e organizações internacionais. 
Uma vez que a investigação e a inovação 
em geral beneficiam largamente de uma 
abertura em relação países terceiros, o PQ 
Horizonte 2020 continuará a seguir o 
princípio de abertura geral, incentivando 
simultaneamente o acesso recíproco a 
programas de países terceiros.

Or. en

Alteração 346
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Além disso, será implementada uma série 
de ações específicas que adotem uma 
abordagem estratégica em relação à 
cooperação internacional com base no 
interesse comum e no benefício mútuo e 
que promovam a coordenação e sinergias 
com as atividades dos Estados-Membros. 
Tal incluirá um mecanismo destinado a 
apoiar a realização de convites à 
apresentação de propostas conjuntos e a 
possibilidade de programas de co-
financiamento com países terceiros ou 
organizações internacionais.

As ações específicas serão implementadas 
segundo uma abordagem estratégica com 
base no interesse comum e no benefício 
mútuo. Procurar-se-á a coordenação e 
sinergias com as atividades dos Estados-
Membros. Tal incluirá um mecanismo 
destinado a apoiar a realização de convites 
à apresentação de propostas conjuntos e a 
possibilidade de programas de 
co-financiamento com países terceiros ou 
organizações internacionais.

Or. fr
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Alteração 347
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Além disso, será implementada uma série 
de ações específicas que adotem uma 
abordagem estratégica em relação à 
cooperação internacional com base no 
interesse comum e no benefício mútuo e 
que promovam a coordenação e sinergias 
com as atividades dos Estados-Membros. 
Tal incluirá um mecanismo destinado a 
apoiar a realização de convites à 
apresentação de propostas conjuntos e a 
possibilidade de programas de co-
financiamento com países terceiros ou 
organizações internacionais.

As ações específicas serão implementadas 
segundo uma abordagem estratégica com 
base no interesse comum e no benefício 
mútuo. Procurar-se-á a coordenação e 
sinergias com as atividades dos 
Estados-Membros. Tal incluirá um 
mecanismo destinado a apoiar a realização 
de convites à apresentação de propostas 
conjuntos e a possibilidade de programas 
de co-financiamento com países terceiros 
ou organizações internacionais.

Or. fr

Justificação

A coordenação das políticas nacionais dos Estados-Membros deve naturalmente ser 
encorajada, mas, tendo em conta as dificuldades práticas e a lentidão verificadas durante o 
7.º PQID, não pode ser considerada uma panaceia. A União deve também ser capaz de 
apresentar iniciativas efetivas, sem se limitar a inúmeros convites para apresentação de 
propostas conjuntos, realizados pelos Estados-Membros. Ambas as possibilidades devem 
permanecer simultaneamente abertas, o que a redação atual não garante de maneira alguma.

Alteração 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Além disso, será implementada uma série 
de ações específicas que adotem uma 

As ações específicas serão implementadas 
segundo uma abordagem estratégica com 
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abordagem estratégica em relação à 
cooperação internacional com base no 
interesse comum e no benefício mútuo e 
que promovam a coordenação e sinergias 
com as atividades dos Estados-Membros. 
Tal incluirá um mecanismo destinado a 
apoiar a realização de convites à 
apresentação de propostas conjuntos e a 
possibilidade de programas de co-
financiamento com países terceiros ou 
organizações internacionais.

base no interesse comum e no benefício 
mútuo. Procurar-se-á a coordenação e 
sinergias com as atividades dos Estados-
Membros. Tal incluirá um mecanismo 
destinado a apoiar a realização de convites 
à apresentação de propostas conjuntos e a 
possibilidade de programas de 
co-financiamento com países terceiros ou 
organizações internacionais.

Or. fr

Justificação

A coordenação das políticas nacionais dos Estados-Membros deve naturalmente ser 
encorajada, mas, tendo em conta as dificuldades práticas e a lentidão verificadas durante o 
7.º PQID, não pode ser considerada uma panaceia. A União deve também ser capaz de 
apresentar iniciativas efetivas, sem se limitar a inúmeros convites para apresentação de 
propostas conjuntos, realizados pelos Estados-Membros. Ambas as possibilidades devem 
permanecer simultaneamente abertas, o que a redação atual não garante de maneira alguma.

Alteração 349
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A continuação da Parceria entre a 
Europa e os Países em Desenvolvimento 
para a Realização de Ensaios Clínicos 
(EDCTP) no que diz respeito a ensaios 
clínicos para intervenções contra o VIH, a 
malária e a tuberculose;

(a) A continuação e o reforço da Parceria 
entre a Europa e os Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP) no que diz 
respeito a ensaios clínicos para 
intervenções contra o VIH, a malária e a 
tuberculose;

Or. fr

Justificação

Após inícios difíceis, a EDCTP parece ter atingido o seu ritmo de cruzeiro e mostrou-se 
suficientemente eficaz para atrair financiamentos externos significativos. Contanto que os 
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meios desta parceria aumentem, poderá justificar-se um alargamento do seu mandato para 
abranger as doenças infecciosas, atualmente negligenciadas.

Alteração 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A continuação da Parceria entre a 
Europa e os Países em Desenvolvimento 
para a Realização de Ensaios Clínicos 
(EDCTP) no que diz respeito a ensaios 
clínicos para intervenções contra o VIH, a 
malária e a tuberculose;

(a) A continuação e o reforço da Parceria 
entre a Europa e os Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP) no que diz 
respeito a ensaios clínicos para 
intervenções contra o VIH, a malária e a 
tuberculose;

Or. fr

Justificação

Após inícios difíceis, a EDCTP parece ter atingido o seu ritmo de cruzeiro e mostrou-se 
suficientemente eficaz para atrair financiamentos externos significativos. Contanto que os 
meios desta parceria aumentem, poderá justificar-se um alargamento do seu mandato para 
abranger as doenças infecciosas, atualmente negligenciadas.

Alteração 351
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A continuação da Parceria entre a 
Europa e os Países em Desenvolvimento 
para a Realização de Ensaios Clínicos 
(EDCTP) no que diz respeito a ensaios 
clínicos para intervenções contra o VIH, a 
malária e a tuberculose;

(a) A continuação e o reforço da Parceria 
entre a Europa e os Países em 
Desenvolvimento para a Realização de 
Ensaios Clínicos (EDCTP) no que diz 
respeito a ensaios clínicos para 
intervenções contra o VIH, a malária e a 
tuberculose;
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Or. fr

Alteração 352
Seán Kelly

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 6 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A investigação na área da 
Radioastronomia entre a Europa e a 
África, tal como solicitado na Declaração 
Escrita 45/2001 adotada pelo Parlamento
Europeu e na Cimeira da União Africana 
de 2011, exercendo um efeito de alavanca 
em relação aos próprios investimentos e 
vantagens geográficas de África para uma 
parceria mutuamente vantajosa com a 
Europa. 

Or. en

Alteração 353
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 6 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Espera-se que esta abordagem 
estratégica tenha como resultado que 
cerca de 4% do orçamento do PQ 
Horizonte 2020 seja consagrado às ações 
de cooperação internacional.

Or. fr

Alteração 354
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Espera-se que esta abordagem estratégica 
tenha como resultado que cerca de 4% do 
orçamento do PQ Horizonte 2020 seja 
consagrado às ações de cooperação 
internacional.

Or. fr

Justificação

A indicação de uma percentagem atribuída às ações de cooperação internacional é conforme 
com o disposto nos artigos 180.º e 182.º do TFUE. É ainda demasiado cedo para saber qual 
será a percentagem das referidas ações no 7.º PQID, tendo em conta que o mesmo definiu 
unicamente o orçamento para as ações horizontais, mas deverá situar-se entre 2 e 2,5%. A 
percentagem fixada, de 4%, corresponde à média observada entre 1990 e 2006.

Alteração 355
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Serão promovidas ações transversais entre 
a parte I «Excelência Científica» e os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais com vista a 
desenvolver em conjunto de novos 
conhecimentos, tecnologias futuras e 
emergentes, infraestruturas de investigação 
e competências essenciais. Será também 
promovida uma utilização mais alargada 
pela sociedade em geral das infraestruturas 
de investigação, por exemplo nos serviços 
públicos e na promoção da ciência, da 
segurança civil e da cultura. Além disso, a 
definição de prioridades durante a 
implementação das ações diretas do Centro 

Serão promovidas ações transversais entre 
a parte I «Excelência Científica» e os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais com vista a 
desenvolver em conjunto de novos 
conhecimentos, tecnologias futuras e 
emergentes, infraestruturas de investigação 
e competências essenciais. Será também 
promovida uma utilização mais alargada 
pela sociedade em geral das infraestruturas 
de investigação, por exemplo nos serviços 
públicos e na promoção da ciência, da 
segurança civil e da cultura. Deste ponto 
de vista, as publicações universitárias e 
científicas constituem um elemento-chave 
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Comum de Investigação e das atividades 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) será adequadamente 
coordenada com as outras partes do PQ 
Horizonte 2020.

das infraestruturas de investigação. 
Assim, é fundamental que os resultados 
da investigação produzidos e validados 
pelo trabalho de investigadores 
financiados pela União sejam 
disponibilizados a toda a comunidade 
científica. Além disso, a definição de 
prioridades durante a implementação das 
ações diretas do Centro Comum de 
Investigação e das atividades do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
será adequadamente coordenada com as 
outras partes do PQ Horizonte 2020.

Or. fr

Alteração 356
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, em muitos casos, para dar uma 
contribuição efetiva para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e da União da 
Inovação será necessário o 
desenvolvimento de soluções que são de 
natureza interdisciplinar e, por 
conseguinte, se inscrevem em múltiplos 
objetivos específicos do PQ Horizonte 
2020. Será dada uma atenção especial à 
responsabilidade na investigação e 
inovação. A questão do género será 
considerada uma questão transversal, a fim 
de retificar desequilíbrios entre homens e 
mulheres e integrar a dimensão do género
na programação e no conteúdo das 
atividades de investigação e inovação. O 
PQ Horizonte 2020 inclui disposições 
específicas destinadas a incentivar as 
referidas ações transversais, 
nomeadamente através de uma agregação 
eficiente dos orçamentos. Inclui também, 
por exemplo, a possibilidade de os desafios 

Além disso, em muitos casos, para dar uma 
contribuição efetiva para os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 e da União da 
Inovação será necessário o 
desenvolvimento de soluções que são de 
natureza interdisciplinar e, por 
conseguinte, se inscrevem em múltiplos 
objetivos específicos do PQ Horizonte 
2020. Será dada uma atenção especial à 
responsabilidade na investigação e 
inovação. A igualdade de oportunidades 
para mulheres e homens será considerada 
uma questão transversal, a fim de retificar 
desequilíbrios entre homens e mulheres. O 
PQ Horizonte 2020 deve respeitar a 
excelência científica e a qualificação 
profissional dos profissionais da 
investigação ao promover a igualdade de 
oportunidades para homens e mulheres 
no conteúdo das atividades de investigação 
e inovação. O PQ Horizonte 2020 inclui 
disposições específicas destinadas a 
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societais e as tecnologias facilitadores e 
industriais poderem recorrer às disposições 
dos instrumentos financeiros e ao 
instrumento específico a favor das PME.

incentivar as referidas ações transversais, 
nomeadamente através de uma agregação 
eficiente dos orçamentos. Inclui também, 
por exemplo, a possibilidade de os desafios 
societais e as tecnologias facilitadores e 
industriais poderem recorrer às disposições 
dos instrumentos financeiros e ao 
instrumento específico a favor das PME.

Or. en

Alteração 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de recompensar os melhores 
beneficiários do PQ Horizonte 2020 e os 
projetos do PQ Horizonte 2020 com 
melhor desempenho, serão entregues 
prémios simbólicos em cada área temática 
em todos os pilares.

Or. en

Alteração 358
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, 
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inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

cibersegurança, redes inteligentes, 
sistemas de transporte inteligentes, 
integração das ações climáticas ou da 
perspetiva do género, nanomedicina, 
materiais avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

Or. en

Alteração 359
Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, tecnologia 
genética à base de plantas, materiais 
avançados para veículos leves ou 
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industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

Or. en

Alteração 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, métodos de 
ensaio mais preditivos e pertinentes para 
o ser humano, avaliação de riscos e 
investigação médica, materiais avançados 
para veículos leves ou desenvolvimento de 
produtos e processos industriais de base 
biológica. Serão portanto promovidas 
fortes sinergias entre os desafios societais e 
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em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

o desenvolvimento de tecnologias 
facilitadoras e industriais genéricas. Estas 
serão explicitamente tidas em consideração 
no desenvolvimento de estratégias 
plurianuais e na definição de prioridades 
para cada um destes objetivos específicos. 
Tal implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas 
sejam plenamente implicados na execução 
e, em muitos casos, serão também 
necessárias ações que reúnam 
financiamento proveniente das tecnologias 
facilitadoras e industriais e dos desafios 
societais em causa.

Or. fr

Justificação

Assegurar uma vida ativa e em plena saúde representa um desafio societal maior. É 
necessário dispor urgentemente de métodos de investigação mais eficientes, preditivos e 
pertinentes, que permitam enfrentar este desafio.

Alteração 361
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas e uma economia justa. 
Exemplos de casos em que podem ser 
desenvolvidas essas interações são: o 
domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
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os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas e a inovação social. Estas serão 
explicitamente tidas em consideração no 
desenvolvimento de estratégias plurianuais 
e na definição de prioridades para cada um 
destes objetivos específicos. Tal implica 
que os intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas, incluindo as 
organizações da sociedade civil, sejam 
plenamente implicados na execução e, em 
muitos casos, serão também necessárias 
ações que reúnam financiamento 
proveniente das tecnologias facilitadoras e 
industriais e dos desafios societais em 
causa. O êxito na introdução das 
mudanças necessárias depende, na 
verdade, do compromisso público em 
relação à Ciência e Inovação e aos seus 
benefícios.

Or. en

Alteração 362
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes (incluindo o transporte 
marítimo), integração das ações climáticas, 
nanomedicina, materiais avançados para 
veículos leves ou desenvolvimento de 
produtos e processos industriais de base 
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portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

biológica. Serão portanto promovidas 
fortes sinergias entre os desafios societais e 
o desenvolvimento de tecnologias 
facilitadoras e industriais genéricas. Estas 
serão explicitamente tidas em consideração 
no desenvolvimento de estratégias 
plurianuais e na definição de prioridades 
para cada um destes objetivos específicos. 
Tal implica que os intervenientes que 
representam as diferentes perspetivas 
sejam plenamente implicados na execução 
e, em muitos casos, serão também 
necessárias ações que reúnam 
financiamento proveniente das tecnologias 
facilitadoras e industriais e dos desafios 
societais em causa.

Or. en

Alteração 363
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Anexo 1 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
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específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa. Para o efeito, 
as plataformas de especialização 
inteligente têm um importante papel a 
desempenhar, nomeadamente na criação 
e na ligação em rede, no intercâmbio de 
informações, na geminação e no apoio a 
políticas de investigação e inovação, 
devendo ser tidas em conta as 
circunstâncias específicas das Regiões 
Ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

O papel das plataformas de especialização inteligente é crucial no que respeita ao 
intercâmbio e troca de informações e quando se fala na implicação de intervenientes que 
representam diferentes perspetivas na execução dos objetivos mencionados; em concordância 
com o mencionado na Comunicação Geral sobre o Horizonte 2020 (COM(2011)808 final), 
devem ser tidas em conta as circunstâncias específicas das Regiões Ultraperiféricas.

Alteração 364
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 

As ações transversais serão também vitais 
para estimular as interações entre os 
desafios societais e as tecnologias 
facilitadoras e industriais necessárias para a 
realização de grandes descobertas 
tecnológicas. Exemplos de casos em que 
podem ser desenvolvidas essas interações 
são: o domínio da saúde em linha, redes 
inteligentes, sistemas de transporte 
inteligentes, integração das ações 
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climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas sejam plenamente 
implicados na execução e, em muitos 
casos, serão também necessárias ações que 
reúnam financiamento proveniente das 
tecnologias facilitadoras e industriais e dos 
desafios societais em causa.

climáticas, nanomedicina, materiais 
avançados para veículos leves ou 
desenvolvimento de produtos e processos 
industriais de base biológica. Serão 
portanto promovidas fortes sinergias entre 
os desafios societais e o desenvolvimento 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
genéricas. Estas serão explicitamente tidas 
em consideração no desenvolvimento de 
estratégias plurianuais e na definição de 
prioridades para cada um destes objetivos 
específicos. Tal implica que os 
intervenientes que representam as 
diferentes perspetivas, particularmente as 
organizações que representam a 
sociedade civil, sejam plenamente 
implicados na definição das questões de 
investigação, bem como na sua execução 
e, em muitos casos, serão também 
necessárias ações que reúnam 
financiamento proveniente das tecnologias 
facilitadoras e industriais e dos desafios 
societais em causa.

Or. fr

Alteração 365
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Será prestada especial atenção à 
coordenação de atividades financiadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 com as 
apoiadas por outros programas de 
financiamento da União, como a política 
agrícola comum, a política comum das 
pescas ou o Programa Erasmus para Todos: 
o Programa da União para a Educação, a 
Formação, a Juventude e o Desporto ou o 
Programa Saúde para o Crescimento. Tal 
inclui uma articulação adequada com os 
fundos da política de coesão, em que o 

Será prestada especial atenção à 
coordenação de atividades financiadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 com as 
apoiadas por outros programas de 
financiamento da União, como a política 
agrícola comum, a política comum das 
pescas ou o Programa Erasmus para Todos: 
o Programa da União para a Educação, a 
Formação, a Juventude e o Desporto ou o 
Programa Saúde para o Crescimento. Tal 
inclui uma articulação adequada com os 
fundos da política de coesão, em que o 
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apoio ao desenvolvimento de capacidades 
em investigação e inovação a nível 
regional pode funcionar como uma «escada 
de excelência», a criação de centros 
regionais de excelência pode contribuir 
para eliminar a clivagem no domínio da 
inovação na Europa e o apoio a projetos de 
desenvolvimento de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala pode 
contribuir para atingir o objetivo de criar 
liderança industrial na Europa.

apoio ao desenvolvimento de capacidades 
em investigação e inovação a nível 
regional pode funcionar como uma «escada 
de excelência», a criação de centros 
regionais de excelência pode contribuir 
para eliminar a clivagem no domínio da 
inovação na Europa e o apoio a projetos de 
desenvolvimento de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala pode 
contribuir para atingir o objetivo de criar 
liderança industrial na Europa. Esta 
sinergia deve permitir às regiões menos 
desenvolvidas igualdade de acesso ao PQ 
Horizonte 2020, sem enfraquecer o 
objetivo essencial da política de coesão.

Or. en

Alteração 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Será prestada especial atenção à 
coordenação de atividades financiadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 com as 
apoiadas por outros programas de 
financiamento da União, como a política 
agrícola comum, a política comum das 
pescas ou o Programa Erasmus para Todos: 
o Programa da União para a Educação, a 
Formação, a Juventude e o Desporto ou o 
Programa Saúde para o Crescimento. Tal 
inclui uma articulação adequada com os 
fundos da política de coesão, em que o 
apoio ao desenvolvimento de capacidades 
em investigação e inovação a nível 
regional pode funcionar como uma «escada 
de excelência», a criação de centros 
regionais de excelência pode contribuir 
para eliminar a clivagem no domínio da 
inovação na Europa e o apoio a projetos de 
desenvolvimento de linhas-piloto e de 

Será prestada especial atenção à 
coordenação de atividades financiadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 com as 
apoiadas por outros programas de 
financiamento da União, como a política 
agrícola comum, a política comum das 
pescas ou o Programa Erasmus para Todos: 
o Programa da União para a Educação, a 
Formação, a Juventude e o Desporto ou o
Programa Saúde para o Crescimento, o 
Programa Vida e a Reserva para Novos 
Operadores (NER300). Tal inclui uma 
articulação adequada com os fundos da 
política de coesão, em que o apoio ao 
desenvolvimento de capacidades em 
investigação e inovação a nível regional 
pode funcionar como uma «escada de 
excelência», a criação de centros regionais 
de excelência pode contribuir para eliminar 
a clivagem no domínio da inovação na 
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demonstração em larga escala pode 
contribuir para atingir o objetivo de criar 
liderança industrial na Europa.

Europa e o apoio a projetos de 
desenvolvimento de linhas-piloto e de 
demonstração em larga escala pode 
contribuir para atingir o objetivo de criar 
liderança industrial na Europa.

Or. en

Alteração 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

Para explorar as sinergias entre as 
políticas, devem ser introduzidos 
instrumentos de “escada de excelência” 
quer no PQ Horizonte 2020 quer na 
Política de Coesão. Devem ser 
introduzidas medidas que identifiquem o 
potencial dos centros mais promissores 
(“centros de excelência”), atribuindo-lhes 
um selo de excelência. 

Or. en

Alteração 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

A referida coordenação inclui uma 
articulação adequada com os fundos da 
política de coesão, em que o apoio ao 
desenvolvimento de capacidades em 
investigação e inovação a nível regional 
possa funcionar como uma «escada de 
excelência» e a criação de centros 
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regionais de excelência possa contribuir 
para melhorar a inovação na Europa. Os 
Fundos Estruturais devem ser utilizados 
na sua totalidade no apoio ao 
desenvolvimento de capacidades nas 
regiões, através de atividades específicas 
que se destinem à fundação de centros de 
excelência, à modernização das 
Universidades, à aquisição de 
equipamento científico, à transferência de 
tecnologia a nível local, ao apoio a 
empresas em fase de arranque 
(«start-ups») e empresas derivadas 
(«spin-offs»), à interação entre a 
indústria e o mundo académico à escala 
local, à criação de polos nas áreas 
prioritárias do PQ Horizonte 2020 e como 
fonte de subvenções de baixo montante 
concedidas para a elaboração de 
propostas a submeter ao 
PQ Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Alteração baseada no relatório Carvalho, alteração n.º 38.

Alteração 369
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para permitir o crescimento sustentável na 
Europa, é necessário otimizar a 
contribuição de intervenientes públicos e 
privados. Este aspeto é essencial para a 
consolidação do Espaço Europeu da 
Investigação e para a realização da União 
da Inovação, da Agenda Digital e de outras
iniciativas emblemáticas da Estratégia 
Europa 2020. Além disso, uma 

Para permitir o crescimento sustentável na 
Europa, é necessário otimizar a 
contribuição de intervenientes públicos e 
privados. Em particular, para atingir a 
meta da União de 3% de investimento em 
I&D, é necessário aumentar 
substancialmente os investimentos 
privados na investigação e inovação. Este 
aspeto é essencial para a consolidação do 
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investigação e inovação responsáveis 
exigem que se obtenham as melhores 
soluções em resultado das interações entre 
parceiros com perspetivas diferentes com 
interesses comuns.

Espaço Europeu da Investigação e para a 
realização da União da Inovação, da 
Agenda Digital e de outras iniciativas 
emblemáticas da Estratégia Europa 2020. 
Para esse efeito, os fundos da União 
devem, tanto quanto possível, exercer um 
efeito de alavanca no sentido de fomentar 
os investimentos privados e públicos.
Além disso, uma investigação e inovação 
responsáveis exigem que se obtenham as 
melhores soluções em resultado das 
interações entre parceiros com perspetivas 
diferentes com interesses comuns.

Or. en

Alteração 370
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O PQ Horizonte 2020 permite a criação de 
parcerias público-públicas e 
público-privadas e estabelece para o efeito 
um conjunto de critérios claros. As 
parcerias público-privadas podem 
basear-se em modalidades contratuais 
acordadas entre intervenientes públicos e 
privados e podem, em casos limitados, ser 
parcerias público-privadas 
institucionalizadas (como as iniciativas 
tecnológicas conjuntas e outras empresas 
comuns).

O PQ Horizonte 2020 permite a criação de 
parcerias público-públicas e 
público-privadas e estabelece para o efeito 
um conjunto de critérios claros. As 
parcerias público-privadas podem 
basear-se em modalidades contratuais 
acordadas entre intervenientes públicos e 
privados através das quais os fundos 
públicos exercem um efeito de alavanca 
em investimentos privados reais com vista 
à obtenção de resultados valiosos tanto 
para o setor privado como para a 
sociedade.

Or. en

Alteração 371
Gaston Franco
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As parcerias público-públicas e 
público-privadas existentes podem 
beneficiar de apoio do PQ Horizonte 2020 
desde que incidam em objetivos do 
PQ Horizonte 2020, que satisfaçam os 
critérios estabelecidos no 
PQ Horizonte 2020 e que tenham 
demonstrado progressos significativos no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação, Desenvolvimento 
Tecnológico e Demonstração (7.° PQ).

As parcerias público-públicas e 
público-privadas existentes podem 
beneficiar de apoio do PQ Horizonte 2020 
desde que incidam em objetivos do 
PQ Horizonte 2020, que satisfaçam os 
critérios estabelecidos no 
PQ Horizonte 2020 e que tenham 
demonstrado progressos significativos no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação, Desenvolvimento 
Tecnológico e Demonstração (7.° PQ). Os 
centros científicos e museus que criem 
parcerias público-privadas com 
instituições científicas, empresas, 
associações e cidadãos podem também 
beneficiar de apoio do 
PQ Horizonte 2020, na medida em que 
enfrentem desafios societais fundamentais 
associados à estratégia do 
PQ Horizonte 2020. 

Or. en

Alteração 372
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

As empresas comuns estabelecidas no 
âmbito do 7.° PQ ao abrigo do artigo 187.º 
do Tratado, às quais pode ser prestado 
apoio de acordo com as condições 
supramencionadas, são: Iniciativa sobre 
Medicamentos Inovadores (IMI), Clean 
Sky, Céu Único Europeu, Gestão do 
Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu 
(SESAR), Células de Combustível e 

As empresas comuns estabelecidas no 
âmbito do 7.° PQ ao abrigo do artigo 187.º 
do Tratado, às quais pode ser prestado 
apoio de acordo com as condições 
supramencionadas, são: Iniciativa sobre 
Medicamentos Inovadores (IMI), Clean 
Sky, Céu Único Europeu, Gestão do 
Tráfego Aéreo no Céu Único Europeu 
(SESAR), Células de Combustível e 
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Hidrogénio (FCH), Sistemas de 
Computação Incorporados (ARTEMIS) e 
Nanoelectrónica (ENIAC). As duas últimas 
podem ser combinadas numa única 
iniciativa.

Hidrogénio (FCH), Sistemas de 
Computação Incorporados (ARTEMIS) e 
Nanoelectrónica (ENIAC). As duas últimas 
podem ser combinadas numa única 
iniciativa. O apoio estará condicionado a 
uma análise custo-benefício e a uma 
avaliação exaustiva da sua governação e 
funcionamento, tendo em conta os 
critérios de abertura, transparência, 
eficácia e eficiência.

Or. en

Alteração 373
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Podem ser criadas outras parcerias 
público-públicas e público-privadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 desde que 
preencham os critérios definidos. Podem 
incluir parcerias no domínio das 
tecnologias da informação e das 
comunicações nas áreas da fotónica e 
robótica, indústrias transformadoras 
sustentáveis, bioindústrias e tecnologias da 
segurança para a vigilância das fronteiras 
marítimas.

Podem ser criadas outras parcerias 
público-públicas e público-privadas no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 desde que 
preencham os critérios definidos, sempre 
que o âmbito dos objetivos prosseguidos o 
justifique e sempre que possa ser 
demonstrado que nenhuma outra forma 
de parceria ou instrumento de 
financiamento cumpre o objetivo desejado 
ou produz o efeito de alavanca necessário 
e o envolvimento dos participantes. Podem 
incluir parcerias no domínio das 
tecnologias da informação e das 
comunicações nas áreas da fotónica e 
robótica, indústrias transformadoras
sustentáveis ou bioindústrias.

Or. en

Alteração 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Podem ser criadas outras parcerias público-
públicas e público-privadas no âmbito do 
PQ Horizonte 2020 desde que preencham 
os critérios definidos. Podem incluir 
parcerias no domínio das tecnologias da 
informação e das comunicações nas áreas 
da fotónica e robótica, indústrias 
transformadoras sustentáveis, bioindústrias 
e tecnologias da segurança para a 
vigilância das fronteiras marítimas.

Podem ser criadas outras parcerias público-
públicas e público-privadas no âmbito do 
PQ Horizonte 2020 desde que preencham 
os critérios definidos. Podem incluir 
parcerias no domínio das tecnologias da 
informação e das comunicações nas áreas 
da fotónica e robótica, indústrias 
transformadoras sustentáveis, 
bioindústrias, telemedicina e aparelhos 
para tratamento domiciliar, tecnologias da 
segurança para a vigilância das fronteiras 
marítimas.

Or. sl

Alteração 375
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão efetuará uma aferição e uma 
avaliação de impacto exaustivas das 
parcerias-piloto estabelecidas ao abrigo 
do PQ7 (as Plataformas Tecnológicas 
Conjuntas, as parcerias público-privadas 
ao abrigo do Plano de Relançamento da 
Economia Europeia, bem como as 
Comunidades de Conhecimento e 
Inovação estabelecidas pelo Instituto 
Europeu de Tecnologia), antes de 
consolidar o seu apoio às parcerias 
existentes ou de apoiar o estabelecimento 
de novas. Com base na sua aferição e 
avaliação, durante a execução do 
PQ Horizonte 2020, a Comissão 
apresentará propostas que visem 
melhorar a governação e o 
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funcionamento das parcerias 
público-privadas criadas, a fim de 
garantir um impacto mais eficaz e 
eficiente, um funcionamento aberto e 
transparente e evitar conflitos de 
interesses. Mais concretamente, a 
avaliação e a revisão abordarão o impacto 
nas PME e em instituições de 
investigação de menor dimensão, a fim de 
garantir um melhor envolvimento das 
mesmas, tanto na definição da agenda de 
investigação como na participação nesta. 

Or. en

Alteração 376
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as parcerias acima referidas são 
fortemente incentivadas a colaborar e 
explorar sinergias com o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia e as 
suas Comunidades de Conhecimento e 
Inovação. A colaboração deve ser 
explorada em especial no domínio da 
educação, a fim de expandir as reservas 
de talentos da Europa e assegurar a 
disponibilidade futura de cientistas e 
trabalhadores do conhecimento altamente 
especializados.

Or. en

Alteração 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – parágrafo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve proporcionar uma única 
fonte de financiamento, exceto nos casos 
em que exista um acordo claro entre a 
Comissão e os Estados-Membros no 
sentido da disponibilização de um 
orçamento suficiente para o 
financiamento conjunto de uma iniciativa 
específica.

Or. en

Justificação

As PPP institucionalizadas encontram-se associadas a custos administrativos elevados e 
exigem longos períodos de preparação. As novas PPP que cumpram os critérios definidos 
devem basear-se num modelo de financiamento com uma única fonte de financiamento. Uma 
única fonte de financiamento do PQ Horizonte 2020 é a solução preferida para simplificar a 
execução dos projetos e garantir a igualdade de oportunidades na participação dos 
diferentes países participantes.


