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Alteração 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2. Aprovisionamento de eletricidade 
hipocarbónica e a baixo custo

3.2. Aprovisionamento de eletricidade 
hipocarbónica e sustentável

Or. en

Alteração 755
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2. Aprovisionamento de eletricidade 
hipocarbónica e a baixo custo

3.2. Aprovisionamento de eletricidade com 
baixas emissões e a baixo custo

Or. en

Alteração 756
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.2. Aprovisionamento de eletricidade 
hipocarbónica e a baixo custo

3.2. Aprovisionamento de eletricidade com 
base em energia renovável, com riscos 
reduzidos e a baixo custo

Or. en
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Alteração 757
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, nomeadamente 
para:

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos e às estruturas 
desatualizadas do mercado da energia. 
Verifica-se assim uma necessidade 
premente de encontrar soluções para 
reduzir significativamente os custos, com 
um melhor desempenho e sustentabilidade, 
a fim de acelerar a implantação no mercado 
da produção sustentável de eletricidade 
hipocarbónica, Para atingir este objetivo, 
pelo menos três quartos do orçamento a 
título da rubrica “Energia segura, não 
poluente e eficiente" serão atribuídos à 
tecnologia de energia renovável e à 
eficiência energética, nomeadamente para:

Or. en

Alteração 758
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
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necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, nomeadamente 
para:

necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, Desde o PQ 7, 
a energia renovável tem, efetivamente, 
custos reduzidos;  no entanto, para 
estimular ainda mais a redução, pelo 
menos dois terços do orçamento previsto 
para este desafio deverão ser atribuídos à 
tecnologia de energia renovável,
nomeadamente para:

Or. en

Justificação

É crucial que a UE preveja um financiamento adequado para a realização dos objetivos, 
conforme descrito na Diretiva relativa às Energias Renováveis e no Roteiro para a Energia 
2050, a qual aponta para uma subida da proporção FER no consumo final bruto de energia 
de 55% para 75 % e uma quota de FER no consumo de eletricidade que atinja 97 % ao custo 
mais baixo possível.

Alteração 759
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica,

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir os custos, tornando-
os acessíveis e competitivos, com um 
melhor desempenho e sustentabilidade, a 
fim de acelerar a implantação no mercado 
da produção de eletricidade hipocarbónica,
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Or. it

Alteração 760
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, nomeadamente 
para:

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
ambientalmente sustentável, assente na 
energia renovável e eficiente do ponto de 
vista energético. O ritmo da implantação 
da produção de eletricidade renovável é 
demasiado lento também devido ao facto 
de os atuais sistemas de energia terem 
sido concebidos para operadores 
históricos e tecnologias que absorveram, 
até à data, a maior parte do 
financiamento e dos subsídios à 
investigação da Europa e do mundo.
Verifica-se assim uma necessidade 
premente de encontrar soluções para 
reduzir as barreiras de entrada, com um 
melhor desempenho e sustentabilidade, a 
fim de acelerar a implantação no mercado 
da produção de eletricidade renovável, 
nomeadamente para:

Or. en

Alteração 761
Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
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hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, nomeadamente 
para:

hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, O custo das 
energias renováveis diminuiu 
acentuadamente nos últimos anos. Para 
incentivar ainda mais a redução de custos 
e o desenvolvimento das energias 
renováveis, pelo menos dois terços do 
orçamento previsto para este desafio 
deverão ser atribuídos às energias 
renováveis, nomeadamente para:

Or. en

Alteração 762
Bendt Bendtsen

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

Texto da Comissão Alteração

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, nomeadamente 
para:

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, Por 
conseguinte, da proposta de orçamento 
destinada à energia não-nuclear, pelo 



PE492.826v02-00 8/179 AM\909647PT.doc

PT

menos dois terços devem ser atribuídos à 
tecnologia da energia renovável e à 
eficiência energética, nomeadamente para:

Or. en

Alteração 763
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, nomeadamente 
para:

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, Ao mesmo 
tempo, há que melhorar as fontes de 
combustível de transição para a produção 
de eletricidade, tendo em vista reduzir as 
suas emissões e o seu impacto ambiental 
até que possam ser substituídas por 
alternativas hipocarbónicas,
nomeadamente para:

Or. en

Alteração 764
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, nomeadamente 
para:

A eletricidade desempenhará um papel 
central na criação de uma economia 
hipocarbónica e ambientalmente 
sustentável. O ritmo da implantação da 
produção de eletricidade hipocarbónica é 
demasiado lento devido aos elevados 
custos envolvidos. Verifica-se assim uma 
necessidade premente de encontrar 
soluções para reduzir significativamente os 
custos, com um melhor desempenho e 
sustentabilidade, a fim de acelerar a 
implantação no mercado da produção de 
eletricidade hipocarbónica, As atividades 
concentrar-se-ão na investigação e na 
inovação de tecnologias de energias 
renováveis, como a energia fotovoltaica, 
solar, térmica e eólica, entre outras, a fim 
de melhorar a sua eficiência e reduzir os 
seus custos, aumentando, deste modo, a 
sua competitividade no mercado. Tal 
afigura-se necessário, nomeadamente 
para:

Or. en

Alteração 765
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 
fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 
fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 
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da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série.

da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série. Para este fim, deve ser promovida a 
colaboração com outras partes do 
programa Horizonte 2020 em matéria de 
investigação sobre a disponibilidade, 
produção e substituição de materiais 
novos e tecnológicos, incluindo os 
produtos das terras raras e outros 
recursos decisivos necessários para as 
turbinas eólicas. 

Or. en

Alteração 766
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 
fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 
da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série.

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 
fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 
da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série. A fim de melhor verificar se a 
energia eólica é capaz de atingir este 
objetivo, é dedicada uma rubrica 
orçamental separada às IIE, no setor da 
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energia eólica, no âmbito do plano SET.

Or. it

Alteração 767
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 
fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 
da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série.

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
30% até 2020, em comparação com 2010, a 
fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 
da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série.

Or. en

Alteração 768
Corinne Lepage

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 
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fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 
da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série.

fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será na 
conceção, desenvolvimento, ensaio e 
demonstração de sistemas de conversão de 
energia eólica da próxima geração a uma 
maior escala, maiores eficiências na 
conversão e maior disponibilidade de 
energia eólica tanto terrestre como 
marítima (incluindo locais remotos e 
ambientes climáticos hostis), bem como 
novos processos de fabrico em série.

Or. fr

Alteração 769
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 
fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 
da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série.

O objetivo em matéria de energia eólica é 
reduzir o custo da produção de eletricidade 
eólica terrestre e marítima em até cerca de 
20% até 2020, em comparação com 2010, a 
fim de evoluir cada vez mais para a 
produção marítima e permitir uma 
adequada integração na rede de 
eletricidade. A incidência será no 
desenvolvimento, ensaio e demonstração 
de sistemas de conversão de energia eólica 
da próxima geração a uma maior escala, 
maiores eficiências na conversão e maior 
disponibilidade de energia eólica tanto 
terrestre como marítima (incluindo locais 
remotos e ambientes climáticos hostis), 
bem como novos processos de fabrico em 
série. Deve proceder-se à investigação da 
viabilidade desses locais remotos e 
ambientes climáticos hostis, recorrendo 
aos instrumentos adequados no domínio 
da modelagem atmosférica e 
oceanográfica. Para realizar estes 
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objetivos, deve ser criada uma rubrica 
orçamental separada destinada à 
Iniciativa Industrial para a Energia 
Eólica no âmbito do Plano SET.

Or. en

Justificação

A CE, no seu Roteiro para a Energia 2050, prevê que a energia eólica forneça mais 
eletricidade do que qualquer outra tecnologia (entre 31,6% e 48,7% da produção de 
eletricidade até 2050). Tal não se verificará sem que seja atribuído financiamento à 
investigação.  A rubrica orçamental, não só dá apoio financeiro, mas também a certeza 
política necessária à indústria para desenvolver as suas estratégias de investimento e 
aumentar o efeito de alavanca nos projetos cofinanciados.

Alteração 770
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O custo da energia solar, incluindo a 
energia fotovoltaica (PV) e a energia solar 
concentrada (CSP), deverá ser reduzido 
para metade até 2020, em relação a 2010, 
para que possa ganhar uma quota do 
mercado da eletricidade.

O custo da energia solar, incluindo a 
energia fotovoltaica (PV) e a energia solar 
concentrada (CSP), deverá ser reduzido, 
pelo menos, para metade até 2020, em 
relação a 2010, para que possa ganhar uma 
quota do mercado da eletricidade.

Or. it

Alteração 771
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à energia fotovoltaica, 
será necessária investigação a longo prazo 
sobre conceitos e sistemas inovadores e 

No que diz respeito à energia fotovoltaica, 
será necessária investigação a longo prazo 
sobre conceitos e sistemas inovadores e 
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demonstração e ensaio de produção em 
massa com vista a um implantação em 
larga escala.

demonstração e ensaio dos benefícios da 
produção em massa com vista a uma 
implantação em larga escala, com custos 
acessíveis e competitivos.

Or. it

Alteração 772
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à energia fotovoltaica, 
será necessária investigação a longo prazo
sobre conceitos e sistemas inovadores e 
demonstração e ensaio de produção em 
massa com vista a uma implantação em 
larga escala.

No que diz respeito à energia fotovoltaica, 
será necessária investigação sobre 
processos de fabrico e produtos de elevado 
desempenho, demonstração e ensaio de 
produção em massa com vista a uma 
implantação em larga escala e à 
investigação a longo prazo sobre novas 
tecnologias. Será dada ênfase ao 
desenvolvimento e à demonstração de 
interfaces de rede reforçadas 
(armazenamento em rede e inversores de 
frequência que prestem serviços ao 
funcionamento dos sistemas elétricos) e 
de interfaces de construção avançada 
(módulos fotovoltaicos avançados de 
natureza multifuncional e elementos de 
equilíbrio do sistema com funcionalidades 
específicas para integração em edifícios).

Or. en

Justificação

A Estratégia Horizonte 2020 deve contribuir para a realização de todas as prioridades 
identificadas nos Roteiros 2010-2020 das tecnologias fotovoltaicas e da energia solar 
concentrada (CSP),no âmbito da Iniciativa Solar Europeia.

Alteração 773
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à energia solar 
concentrada, a tónica será colocada no 
desenvolvimento de formas de aumentar a 
eficiência, reduzindo simultaneamente os 
custos e o impacto ambiental, permitindo a 
transposição para a escala industrial das 
tecnologias demonstradas mediante a 
construção de centrais de produção 
inovadoras. Serão testadas soluções para 
combinar eficientemente a produção de 
eletricidade solar com a dessalinização da 
água.

No que diz respeito à energia solar 
concentrada, a tónica será colocada no 
desenvolvimento de formas de aumentar a 
eficiência e a capacidade de geração, por 
via da armazenagem e da hibridização, 
reduzindo simultaneamente os custos e o 
impacto ambiental. Para além dos tópicos 
de investigação, o objetivo consistirá em
fomentar a transposição para a escala 
industrial das tecnologias demonstradas 
mediante a construção de centrais de 
produção inovadoras. As soluções para 
combinar eficientemente a produção de 
eletricidade solar com outras fontes 
renováveis, como a biomassa em centrais 
híbridas, podem permitir uma geração 
estável de eletricidade ou servir para 
outros fins, como a dessalinização da água.

Or. en

Justificação

A Estratégia Horizonte 2020 deve contribuir para a realização de todas as prioridades 
identificadas nos Roteiros 2010-2020 das tecnologias fotovoltaicas e da energia solar 
concentrada (CSP),no âmbito da Iniciativa Solar Europeia.

Alteração 774
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à energia fotovoltaica, 
será necessária investigação a longo prazo 
sobre conceitos e sistemas inovadores e 
demonstração e ensaio de produção em 

No que diz respeito à energia fotovoltaica, 
será necessária investigação a longo prazo 
sobre conceitos e sistemas inovadores e 
demonstração e ensaio de produção em 
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massa com vista a uma implantação em 
larga escala.

massa com vista a uma implantação em 
larga escala quer de sistemas de energia 
fotovoltaica centralizados quer de 
pequena escala descentralizados, com 
uma maior ênfase nos pontos fortes 
europeus, como o design industrial e a 
integração em edifícios.

Or. en

Alteração 775
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de verificar melhor se a energia 
solar está apta a atingir os objetivos 
definidos, é dedicada uma rubrica 
orçamental separada às IIE, no setor da 
energia solar, no âmbito do plano SET.

Or. it

Alteração 776
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3

Texto da Comissão Alteração

3.2.3. Desenvolver tecnologias 
competitivas e ambientalmente seguras 
para a captura, transporte e 
armazenamento de CO2

Suprimido

A captura e armazenamento de carbono 
(CCS) constitui uma opção-chave que tem 
de ser amplamente implantada à escala 
comercial a nível mundial com vista a 
enfrentar o desafio da produção de 
energia descarbonizada e de uma 
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indústria hipocarbónica até 2050. O 
objetivo é reduzir ao mínimo os custos 
adicionais da CCS no setor da energia em 
centrais de produção de eletricidade 
alimentadas a carvão e gás, em 
comparação com centrais equivalentes 
sem captura e armazenamento de CO2 e 
instalações industriais com utilização 
intensiva de energia.
Será dado apoio, em especial, à 
demonstração de toda a cadeia CCS tendo 
em vista definir uma carteira 
representativa de diferentes opções 
tecnológicas de captura, transporte e 
armazenamento. Tal será acompanhado 
de investigação que vise o 
desenvolvimento destas tecnologias e a 
obtenção de tecnologias de captura mais 
competitivas, de melhores componentes, 
de sistemas e processos integrados, de 
armazenamento geológico seguro e de 
soluções racionais para a reutilização em 
larga escala do CO2 capturado, a fim de 
permitir a implantação comercial de 
tecnologias CCS em centrais elétricas 
alimentadas a combustíveis fósseis e 
outras indústrias com utilização intensiva 
de carbono que entrem em funcionamento 
após 2020.

Or. it

Alteração 777
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3

Texto da Comissão Alteração

3.2.3. Desenvolver tecnologias 
competitivas e ambientalmente seguras 
para a captura, transporte e 
armazenamento de CO2

Suprimido
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A captura e armazenamento de carbono 
(CCS) constitui uma opção-chave que tem 
de ser amplamente implantada à escala 
comercial a nível mundial com vista a 
enfrentar o desafio da produção de 
energia descarbonizada e de uma 
indústria hipocarbónica até 2050. O 
objetivo é reduzir ao mínimo os custos 
adicionais da CCS no setor da energia em 
centrais de produção de eletricidade 
alimentadas a carvão e gás, em 
comparação com centrais equivalentes 
sem captura e armazenamento de CO2 e 
instalações industriais com utilização 
intensiva de energia.
Será dado apoio, em especial, à 
demonstração de toda a cadeia CCS tendo 
em vista definir uma carteira 
representativa de diferentes opções 
tecnológicas de captura, transporte e 
armazenamento. Tal será acompanhado 
de investigação que vise o 
desenvolvimento destas tecnologias e a 
obtenção de tecnologias de captura mais 
competitivas, de melhores componentes, 
de sistemas e processos integrados, de 
armazenamento geológico seguro e de 
soluções racionais para a reutilização em 
larga escala do CO2 capturado, a fim de 
permitir a implantação comercial de 
tecnologias CCS em centrais elétricas 
alimentadas a combustíveis fósseis e 
outras indústrias com utilização intensiva 
de carbono que entrem em funcionamento 
após 2020.

Or. en

Alteração 778
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3.2.3. Desenvolver tecnologias 
competitivas e ambientalmente seguras 
para a captura, transporte e armazenamento 
de CO2

3.2.3. Desenvolver tecnologias
competitivas e ambientalmente seguras 
para a captura, utilização, transporte e 
armazenamento de CO2

Or. en

Alteração 779
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A captura e armazenamento de carbono 
(CCS) constitui uma opção-chave que tem
de ser amplamente implantada à escala 
comercial a nível mundial com vista a 
enfrentar o desafio da produção de energia 
descarbonizada e de uma indústria 
hipocarbónica até 2050. O objetivo é 
reduzir ao mínimo os custos adicionais da 
CCS no setor da energia em centrais de 
produção de eletricidade alimentadas a 
carvão e gás, em comparação com centrais 
equivalentes sem captura e armazenamento 
de CO2 e instalações industriais com 
utilização intensiva de energia.

A captura e armazenamento de carbono 
(CCS), bem como a captura e a utilização 
(CCU) constituem opções-chave que têm
de ser amplamente implantadas à escala 
comercial a nível mundial com vista a 
enfrentar o desafio da produção de energia 
descarbonizada e de uma indústria 
hipocarbónica até 2050. O objetivo é 
reduzir ao mínimo os custos adicionais da 
CCS no setor da energia em centrais de 
produção de eletricidade alimentadas a 
carvão e gás, em comparação com centrais 
equivalentes sem captura e armazenamento 
de CO2 e instalações industriais com 
utilização intensiva de energia.

Or. en

Alteração 780
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A captura e armazenamento de carbono 
(CCS) constitui uma opção-chave que tem 
de ser amplamente implantada à escala 
comercial a nível mundial com vista a 
enfrentar o desafio da produção de energia 
descarbonizada e de uma indústria 
hipocarbónica até 2050. O objetivo é 
reduzir ao mínimo os custos adicionais da 
CCS no setor da energia em centrais de 
produção de eletricidade alimentadas a 
carvão e gás, em comparação com centrais 
equivalentes sem captura e armazenamento 
de CO2 e instalações industriais com 
utilização intensiva de energia.

A captura e armazenamento de carbono 
(CCS) constitui uma das opções que tem 
de ser amplamente implantada à escala 
comercial a nível mundial com vista a 
enfrentar o desafio da produção de energia 
descarbonizada e de uma indústria 
hipocarbónica até 2050. O objetivo é 
reduzir ao mínimo os custos adicionais da 
CCS no setor da energia em centrais de 
produção de eletricidade alimentadas a 
carvão e gás, em comparação com centrais 
equivalentes sem captura e armazenamento 
de CO2 e instalações industriais com 
utilização intensiva de energia.

Or. en

Justificação

Considerar a CCS uma “opção-chave” para conseguir uma economia descarbonizada é 
excessivo, tendo em conta o papel válido desempenhado pela eficiência energética, as 
energias renováveis e as redes na via da descarbonização. Além disso, o fator de dispersão 
de CO2 a partir do armazenamento ainda é objeto de debate.

Alteração 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A captura e armazenamento de carbono 
(CCS) constitui uma opção-chave que tem 
de ser amplamente implantada à escala 
comercial a nível mundial com vista a 
enfrentar o desafio da produção de energia 
descarbonizada e de uma indústria 
hipocarbónica até 2050. O objetivo é 
reduzir ao mínimo os custos adicionais da 
CCS no setor da energia em centrais de 
produção de eletricidade alimentadas a 
carvão e gás, em comparação com centrais 

A captura e armazenamento de carbono 
(CCS) constitui uma opção-chave que tem 
de ser amplamente implantada à escala 
comercial a nível mundial com vista a 
enfrentar o desafio da produção de energia 
descarbonizada e de uma indústria 
hipocarbónica até 2050. O objetivo é 
reduzir ao mínimo os custos adicionais da 
CCS no setor da energia em centrais de 
produção de eletricidade alimentadas, em 
especial, a gás, em comparação com 
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equivalentes sem captura e armazenamento 
de CO2 e instalações industriais com 
utilização intensiva de energia.

centrais equivalentes sem captura e 
armazenamento de CO2 e instalações 
industriais com utilização intensiva de 
energia.

Or. en

Alteração 782
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A captura e a utilização de carbono 
(CCU) propicia um potencial para as 
aplicações de valor acrescentado de CO2 
capturado em centrais de produção de 
energia e em instalações e pode contribuir 
para a descarbonização da economia. 
Devem ser explorados os sistemas e as 
tecnologias de CCU para converter CO2 
em produtos, como químicos, fertilizantes, 
combustíveis e bio-óleos.

Or. en

Alteração 783
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A captura de carbono pode estabelecer 
sinergias com o armazenamento de 
carbono nos produtos químicos 
(conversão de carbono em produtos 
químicos). Além disso, existe a 
possibilidade de produzir combustíveis 
para armazenamento a partir de gás de 
síntese, que pode ser usado para equalizar 
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a produção de energia variável mediante 
a incorporação de hidrogénio renovável. 
O combustível produzido pode ser usado 
para a geração de eletricidade em período 
de pico. O desenvolvimento de tecnologias 
de gaseificação de baixo custo e tolerante 
ao combustível são essenciais para estes 
sistemas.

Or. en

Alteração 784
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para além disso, haverá que desenvolver 
em tempo útil uma infraestrutura fiável 
de CO2, na medida em que a maior parte 
das centrais que consomem combustíveis 
fósseis e outras fontes de emissões de CO2 
não se situam nas proximidades das áreas 
de armazenamento, que, que em muitos 
casos, estão nos fundos marinhos, ao 
passo que as centrais estão normalmente 
localizadas onde a procura de eletricidade 
é maior.

Or. en

Alteração 785
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Será dado apoio, em especial, à 
demonstração de toda a cadeia CCS tendo 
em vista definir uma carteira representativa 

Será dado apoio aos estudos financiados 
por parcerias público-privadas, em 
especial, à demonstração de toda a cadeia 
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de diferentes opções tecnológicas de 
captura, transporte e armazenamento. Tal 
será acompanhado de investigação que vise 
o desenvolvimento destas tecnologias e a 
obtenção de tecnologias de captura mais 
competitivas, de melhores componentes, de 
sistemas e processos integrados, de 
armazenamento geológico seguro e de 
soluções racionais para a reutilização em 
larga escala do CO2 capturado, a fim de 
permitir a implantação comercial de 
tecnologias CCS em centrais elétricas 
alimentadas a combustíveis fósseis e outras 
indústrias com utilização intensiva de 
carbono que entrem em funcionamento 
após 2020.

CCS tendo em vista definir uma carteira 
representativa de diferentes opções 
tecnológicas de captura, transporte,
armazenamento, bem como às tecnologias 
de captura e utilização de carbono (CCU). 
Tal será acompanhado de investigação 
financiada por parcerias público-privadas
que vise o desenvolvimento destas 
tecnologias e a obtenção de tecnologias de 
captura e utilização mais competitivas, de 
melhores componentes, de sistemas e 
processos integrados, de armazenamento 
geológico seguro e de soluções racionais 
para a reutilização em larga escala do CO2 
capturado, a fim de permitir a implantação 
comercial de tecnologias CCS e CCU em 
centrais elétricas alimentadas a 
combustíveis fósseis e outras indústrias 
com utilização intensiva de carbono que 
entrem em funcionamento após 2020.

Or. en

Justificação

Para além da captura e do armazenamento, há que considerar, em simultâneo, a utilização 
ecológica e sustentável do CO2.  Uma vez que estes estudos são muito caros e que se visa a 
implantação comercial, esses estudos devem ser cofinanciados pelo setor privado.

Alteração 786
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As energias geotérmica, hidroelétrica e 
marinha, bem como outras energias 
renováveis, podem contribuir para a 
descarbonização do aprovisionamento 
energético da Europa, reforçando 
simultaneamente a sua flexibilidade à 
produção e utilização variáveis da energia. 
O objetivo é fazer com que tecnologias 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 

As energias geotérmica, hidroelétrica e 
marinha, bem como outras energias 
renováveis, podem contribuir para a 
descarbonização do aprovisionamento 
energético da Europa, reforçando 
simultaneamente a sua flexibilidade à 
produção e utilização variáveis da energia. 
O objetivo é fazer com que tecnologias 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
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atinjam a maturidade comercial, 
permitindo a implantação em larga escala a 
nível industrial, incluindo a integração na 
rede. A energia dos oceanos, como a das 
marés, correntes ou ondas, oferece uma 
energia previsível e verdadeiramente com 
emissões nulas. As atividades de 
investigação devem incluir investigação 
inovadora à escala laboratorial de 
componentes e materiais fiáveis e de baixo 
custo num ambiente altamente corrosivo e 
propício à bioincrustação, bem como 
demonstrações em variadas condições 
observadas nas águas europeias.

atinjam a maturidade comercial, 
permitindo a implantação em larga escala a 
nível industrial, incluindo a integração na 
rede. A energia dos oceanos, como a das 
marés, correntes ou ondas, oferece uma 
energia previsível e verdadeiramente com 
emissões nulas. As atividades de 
investigação devem incluir investigação 
inovadora à escala laboratorial de 
componentes e materiais fiáveis e de baixo 
custo num ambiente altamente corrosivo e 
propício à bioincrustação, bem como 
demonstrações em variadas condições 
observadas nas águas europeias. A fim de 
melhor verificar se as energias 
geotérmica, hidrelétrica e marinha, bem 
como outras energias renováveis, podem 
atingir os objetivos definidos, é dedicada 
uma rubrica orçamental separada às IIE, 
no domínio dessas energias, no âmbito do 
plano SET.

Or. it

Alteração 787
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As energias geotérmica, hidroelétrica e 
marinha, bem como outras energias 
renováveis, podem contribuir para a 
descarbonização do aprovisionamento 
energético da Europa, reforçando 
simultaneamente a sua flexibilidade à 
produção e utilização variáveis da energia. 
O objetivo é fazer com que tecnologias 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
atinjam a maturidade comercial, 
permitindo a implantação em larga escala a 
nível industrial, incluindo a integração na 
rede. A energia dos oceanos, como a das 

As energias geotérmica, hidroelétrica e 
marinha, bem como outras energias 
renováveis, podem contribuir para a 
descarbonização do aprovisionamento 
energético da Europa, reforçando 
simultaneamente a sua flexibilidade à 
produção e utilização variáveis da energia. 
O objetivo é fazer com que tecnologias 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
atinjam a maturidade comercial, 
permitindo a implantação em larga escala a 
nível industrial, incluindo a integração na 
rede. A energia dos oceanos, como a das 
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marés, correntes ou ondas, oferece uma 
energia previsível e verdadeiramente com 
emissões nulas. As atividades de 
investigação devem incluir investigação 
inovadora à escala laboratorial de 
componentes e materiais fiáveis e de baixo 
custo num ambiente altamente corrosivo e 
propício à bioincrustação, bem como
demonstrações em variadas condições 
observadas nas águas europeias.

marés, correntes ou ondas, oferece uma 
energia previsível e verdadeiramente com 
emissões nulas. As atividades de 
investigação devem incluir investigação 
inovadora à escala laboratorial de 
componentes e materiais fiáveis e de baixo 
custo num ambiente altamente corrosivo e 
propício à bioincrustação, devendo dar-se 
maior ênfase às demonstrações em 
variadas condições observadas nas águas 
europeias centradas na durabilidade, no 
consumo de energia e na previsão, 
partindo de modelos de demonstração em 
pequena escala.

Or. en

Alteração 788
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.2 – subponto 3.2.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.2.4-A. Reduzir o impacto ambiental das 
fontes de energia de transição
O roteiro para uma economia 
hipocarbónica mostra que o gás pode, 
nomeadamente, a curto ou médio prazo, 
contribuir para a transformação do 
sistema energético. Durante este período 
de transição, para atingir estas reduções, 
são necessários investimentos 
significativos em investigação, 
desenvolvimento, demonstração e 
implantação no mercado de tecnologias 
energéticas hipocarbónicas eficientes, 
seguras e fiáveis para as fontes de energia 
de transição. Os projetos de investigação e 
demonstração tecnológica devem 
melhorar o desempenho ambiental, a 
gestão de risco e a segurança de 
hidrocarbonetos autóctones 
convencionais e não convencionais 
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enquanto fonte mais importante de 
combustível para a produção de 
eletricidade, aquecimento e 
arrefecimento. O objetivo é reduzir as 
suas emissões e o seu impacto ambiental 
até que possam ser substituídos e 
eliminados progressivamente pelas 
alternativas hipocarbónicas.

Or. en

Alteração 789
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A realização dos objetivos da Europa em 
matéria de redução do consumo de energia 
e das emissões de CO2 exige também o 
desenvolvimento de novos combustíveis e 
fontes de energia móveis. Este aspeto é 
particularmente importante para responder 
ao desafio de transportes inteligentes, 
ecológicos e integrados. As cadeias de 
valor para estas tecnologias e combustíveis 
alternativos não estão suficientemente 
desenvolvidas, devendo ser acelerada a sua 
transposição para a escala de 
demonstração.

A realização dos objetivos da Europa em 
matéria de redução do consumo de energia 
e das emissões de CO2 exige também o 
desenvolvimento de transferências 
modais, de novos combustíveis e fontes de 
energia móveis. Este aspeto é 
particularmente importante para responder 
ao desafio de transportes inteligentes, 
ecológicos e integrados. As cadeias de 
valor para estas tecnologias e combustíveis 
alternativos não estão suficientemente 
desenvolvidas, devendo ser acelerada a sua 
transposição para a escala de 
demonstração.

Or. en

Alteração 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – subponto 3.3.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O objetivo no domínio da bioenergia é que
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável e em larga escala de 
biocombustíveis avançados de segunda 
geração em diferentes cadeias de valor para 
os transportes e para a produção 
combinada de calor e eletricidade 
altamente eficiente a partir da biomassa, 
incluindo a CCS. O objetivo é desenvolver 
e demonstrar tecnologias para diferentes 
vias tecnológicas de produção de 
bioenergia em diferentes escalas, tendo em 
conta as diferentes condições geográficas e 
climáticas e os condicionalismos de ordem 
logística. Um programa de investigação a 
mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 
frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável e em larga escala de 
biocombustíveis avançados de segunda 
geração em diferentes cadeias de valor para 
os transportes e para a produção 
combinada de calor e eletricidade 
altamente eficiente a partir da biomassa, 
incluindo a CCS. O objetivo é desenvolver 
e demonstrar tecnologias para diferentes 
vias tecnológicas de produção de 
bioenergia em diferentes escalas, tendo em 
conta a produção de grandes volumes de 
fornecimento da biomassa a custos de 
produção competitivos de diferentes 
condições geográficas e climáticas e os 
condicionalismos de ordem logística. Um 
programa de investigação a mais longo 
prazo apoiará o desenvolvimento de um 
setor bioenergético sustentável para além 
de 2020. Estas atividades complementarão 
atividades de investigação a montante 
(matérias primas e biorrecursos) e a jusante 
(integração em frotas de veículos) 
realizadas no âmbito de outros desafios 
societais relevantes.

Or. en

Alteração 791
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – subponto 3.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável e em larga escala de 

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável do ponto de vista 
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biocombustíveis avançados de segunda
geração em diferentes cadeias de valor 
para os transportes e para a produção 
combinada de calor e eletricidade 
altamente eficiente a partir da biomassa, 
incluindo a CCS. O objetivo é desenvolver 
e demonstrar tecnologias para diferentes 
vias tecnológicas de produção de 
bioenergia em diferentes escalas, tendo em 
conta as diferentes condições geográficas e 
climáticas e os condicionalismos de ordem 
logística. Um programa de investigação a 
mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 
frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

ambiental e compatível com o clima de 
biocombustíveis avançados em diferentes 
cadeias de valor para os transportes e para 
a produção combinada de calor e 
eletricidade altamente eficiente em termos 
energéticos a partir da biomassa. O 
objetivo é desenvolver e demonstrar 
tecnologias para diferentes vias 
tecnológicas de produção de bioenergia em 
diferentes escalas, tendo em conta a dívida 
de carbono atmosférico de diferentes 
fontes de biomassa, incluindo as 
mudanças diretas e indiretas no uso das 
terras, as diferentes condições geográficas 
e climáticas e os condicionalismos de 
ordem logística. Um programa de 
investigação a mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 
frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

Or. en

Alteração 792
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – subponto 3.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável e em larga escala de 
biocombustíveis avançados de segunda 
geração em diferentes cadeias de valor para 
os transportes e para a produção 
combinada de calor e eletricidade 
altamente eficiente a partir da biomassa, 
incluindo a CCS. O objetivo é desenvolver 
e demonstrar tecnologias para diferentes 

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável e em larga escala de 
biocombustíveis avançados de segunda 
geração em diferentes cadeias de valor para 
os transportes e para a produção 
combinada de calor e eletricidade 
altamente eficiente a partir da biomassa. O 
objetivo é desenvolver e demonstrar 
tecnologias para diferentes vias 
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vias tecnológicas de produção de 
bioenergia em diferentes escalas, tendo em 
conta as diferentes condições geográficas e 
climáticas e os condicionalismos de ordem 
logística. Um programa de investigação a 
mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 
frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

tecnológicas de produção de bioenergia em 
diferentes escalas, tendo em conta as 
diferentes condições geográficas e 
climáticas e os condicionalismos de ordem 
logística. Um programa de investigação a 
mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 
frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

Or. it

Alteração 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – subponto 3.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável e em larga escala de 
biocombustíveis avançados de segunda 
geração em diferentes cadeias de valor 
para os transportes e para a produção 
combinada de calor e eletricidade 
altamente eficiente a partir da biomassa, 
incluindo a CCS. O objetivo é desenvolver 
e demonstrar tecnologias para diferentes 
vias tecnológicas de produção de 
bioenergia em diferentes escalas, tendo em 
conta as diferentes condições geográficas e 
climáticas e os condicionalismos de ordem 
logística. Um programa de investigação a 
mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção totalmente sustentável e em larga 
escala de biocombustíveis avançados de 
segunda e terceira gerações em diferentes 
cadeias de valor para os transportes e para 
a produção combinada de calor e 
eletricidade altamente eficiente a partir da 
biomassa, incluindo a CCS. O objetivo é 
desenvolver e demonstrar tecnologias para 
diferentes vias tecnológicas de produção de 
bioenergia em diferentes escalas, tendo em 
conta as diferentes condições geográficas e 
climáticas e os condicionalismos de ordem 
logística. Um programa de investigação a 
mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 
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frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

Or. en

Alteração 794
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – subponto 3.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável e em larga escala de 
biocombustíveis avançados de segunda 
geração em diferentes cadeias de valor para 
os transportes e para a produção 
combinada de calor e eletricidade 
altamente eficiente a partir da biomassa, 
incluindo a CCS. O objetivo é desenvolver 
e demonstrar tecnologias para diferentes 
vias tecnológicas de produção de 
bioenergia em diferentes escalas, tendo em 
conta as diferentes condições geográficas e 
climáticas e os condicionalismos de ordem 
logística. Um programa de investigação a 
mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 
frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

O objetivo no domínio da bioenergia é que 
as tecnologias mais promissoras atinjam a 
maturidade comercial a fim de permitir a 
produção sustentável e em larga escala de 
biocombustíveis avançados de segunda 
geração em diferentes cadeias de valor para 
os transportes e para a produção 
combinada de calor e eletricidade 
altamente eficiente a partir da biomassa. O 
objetivo é desenvolver e demonstrar 
tecnologias para diferentes vias 
tecnológicas de produção de bioenergia em 
diferentes escalas, tendo em conta as 
diferentes condições geográficas e 
climáticas e os condicionalismos de ordem 
logística. Um programa de investigação a 
mais longo prazo apoiará o 
desenvolvimento de um setor bioenergético 
sustentável para além de 2020. Estas 
atividades complementarão atividades de 
investigação a montante (matérias primas e 
biorrecursos) e a jusante (integração em 
frotas de veículos) realizadas no âmbito de 
outros desafios societais relevantes.

Or. en

Justificação

A CCS não é uma tecnologia de bioenergia.
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Alteração 795
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – subponto 3.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As pilhas de combustível e hidrogénio 
apresentam um grande potencial no sentido 
de contribuir para enfrentar os desafios 
energéticos com que a Europa se vê 
confrontada. Será necessária uma redução 
significativa dos custos para que estas 
tecnologias possam ser competitivas no 
mercado. A título de exemplo refira-se que 
o custo de sistemas de pilhas de 
combustível para os transportes terá de ser 
reduzido por um fator de 10 nos próximos 
10 anos. Com esse fim em vista, será dado 
apoio a atividades de demonstração em 
larga escala e de implantação pré-
comercial de aplicações portáteis, 
estacionárias e nos transportes e serviços 
conexos, bem como a investigação e 
desenvolvimento tecnológico a longo prazo 
com vista a criar uma cadeia competitiva 
de pilhas de combustível e uma 
infraestrutura e produção sustentáveis de 
hidrogénio em toda a União. É necessária 
uma forte cooperação nacional e 
internacional para permitir 
descobertas/inovações de mercado a uma 
escala suficiente, incluindo o 
desenvolvimento de normas adequadas.

As pilhas de combustível e hidrogénio 
apresentam um grande potencial no sentido 
de contribuir para enfrentar os desafios 
energéticos com que a Europa se vê 
confrontada. Será necessária uma redução 
significativa dos custos para que estas 
tecnologias possam ser competitivas no 
mercado. A título de exemplo refira-se que 
o custo de sistemas de pilhas de 
combustível para os transportes terá de ser 
reduzido, pelo menos, por um fator de 10 
nos próximos 10 anos. Com esse fim em 
vista, será dado apoio a atividades de 
demonstração em larga escala e de 
implantação pré-comercial de aplicações 
portáteis, estacionárias e nos transportes e 
serviços conexos, bem como a investigação 
e desenvolvimento tecnológico a longo 
prazo com vista a criar uma cadeia 
competitiva de pilhas de combustível e 
uma infraestrutura e produção sustentáveis 
de hidrogénio em toda a União. É 
necessária uma forte cooperação nacional e 
internacional para permitir 
descobertas/inovações de mercado a uma 
escala suficiente, incluindo o 
desenvolvimento de normas adequadas.

Or. it

Alteração 796
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – subponto 3.3.2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As pilhas de combustível e hidrogénio 
apresentam um grande potencial no sentido 
de contribuir para enfrentar os desafios 
energéticos com que a Europa se vê 
confrontada. Será necessária uma redução 
significativa dos custos para que estas 
tecnologias possam ser competitivas no 
mercado. A título de exemplo refira-se que 
o custo de sistemas de pilhas de 
combustível para os transportes terá de ser 
reduzido por um fator de 10 nos próximos 
10 anos. Com esse fim em vista, será dado 
apoio a atividades de demonstração em 
larga escala e de implantação 
pré-comercial de aplicações portáteis, 
estacionárias e nos transportes e serviços 
conexos, bem como a investigação e 
desenvolvimento tecnológico a longo prazo 
com vista a criar uma cadeia competitiva
de pilhas de combustível e uma 
infraestrutura e produção sustentáveis de 
hidrogénio em toda a União. É necessária 
uma forte cooperação nacional e 
internacional para permitir 
descobertas/inovações de mercado a uma 
escala suficiente, incluindo o 
desenvolvimento de normas adequadas.

As pilhas de combustível e hidrogénio 
apresentam um grande potencial no sentido 
de contribuir para enfrentar os desafios 
energéticos com que a Europa se vê 
confrontada. Será necessária uma redução 
significativa dos custos para que estas 
tecnologias possam ser competitivas no 
mercado. A título de exemplo refira-se que 
o custo de sistemas de pilhas de 
combustível para os transportes terá de ser 
reduzido por um fator de 10 nos próximos 
10 anos. Com esse fim em vista, será dado 
apoio a atividades de demonstração e de 
implantação pré-comercial de aplicações 
portáteis, estacionárias e nos transportes e 
serviços conexos, bem como a investigação 
e desenvolvimento tecnológico a longo
prazo com vista a criar uma cadeia 
sustentável de pilhas de combustível e uma 
infraestrutura e produção sustentáveis de 
hidrogénio em toda a União. É necessária 
uma forte cooperação nacional e 
internacional para permitir 
descobertas/inovações de mercado a uma 
escala suficiente, incluindo o 
desenvolvimento de normas adequadas.

Or. en

Alteração 797
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3 – subponto 3.3.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Existe uma variedade de novas opções com 
potencial a longo prazo, como o 
combustível à base de pós metálicos, 
combustíveis a partir de microrganismos 

Existe uma variedade de novas opções com 
potencial a longo prazo, como o 
combustível, a partir de microrganismos 
fotossintéticos (em ambientes terrestres e 
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fotossintéticos (em ambientes terrestres e 
aquáticos) e resultantes de fotossíntese 
artificial mimética. Estas novas vias podem 
oferecer a possibilidade de maior eficiência 
na conversão de energia, de tecnologias 
mais eficientes e competitivas em termos 
de custos e de processos quase neutros de 
emissões de gases com efeito de estufa que 
não estejam em concorrência para a 
utilização de solos agrícolas. Será 
nomeadamente prestado apoio com vista a 
transpor essas tecnologias novas e outras
potenciais tecnologias do laboratório para 
uma escala de demonstração para fins de 
demonstração pré-comercial até 2020.

aquáticos) e resultantes de fotossíntese 
artificial mimética. Estas novas vias podem 
oferecer a possibilidade de maior eficiência 
na conversão de energia, de tecnologias 
mais eficientes e competitivas em termos 
de custos e de processos quase neutros de 
emissões de gases com efeito de estufa que 
não estejam em concorrência para a 
utilização de solos agrícolas. Será 
nomeadamente prestado apoio com vista a 
transpor tecnologias sustentáveis e seguras 
do laboratório para uma escala de 
demonstração com ênfase no custo da 
energia do ciclo de vida e no impacto 
ambiental.

Or. en

Alteração 798
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo 1 – Parte III – ponto 3 – subponto 3.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.3-A. Centrais flexíveis e eficientes de 
produção elétrica alimentadas a 
combustíveis fósseis – viabilizar as 
energias renováveis variáveis
A existência de centrais flexíveis e 
eficientes de produção elétrica 
alimentadas a combustíveis fósseis 
continua a ser essencial para 
salvaguardar a estabilidade da rede e a 
segurança do aprovisionamento elétrico. 
Num período de transição, estando nós a 
caminhar rumo a uma economia 
hipocarbónica, temos pela frente um 
desafio que consiste em equilibrar a 
eletricidade proveniente de fontes 
renováveis e a eletricidade obtida a partir 
de centrais elétricas convencionais de 
natureza flexível. As centrais elétricas 
convencionais estão atualmente 
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programadas para funcionar com a carga 
mínima, ao passo que, quando procedem 
ao reforço das energias renováveis, 
funcionam amiúde a carga parcial. Deste 
modo, são menos eficientes e acarretam 
um impacto nas emissões.
É necessária investigação que otimize a 
flexibilidade e a eficiência das centrais 
convencionais de produção de 
eletricidade, sempre que funcionem a 
carga parcial, garantindo, assim, que 
haverá um reforço flexível e eficiente 
disponível para acompanhar e apoiar o 
crescimento das energias renováveis e, 
gradualmente, permitir uma maior 
integração da eletricidade proveniente de 
fontes renováveis variáveis na rede.

Or. en

Alteração 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3.4. Uma rede europeia de eletricidade 
única e inteligente

3.4. Uma rede europeia de eletricidade 
única, flexível e inteligente

Or. en

Alteração 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir um sistema de 
eletricidade cada vez mais descarbonizado 
e convivial para o consumidor, as redes 

A fim de permitir um sistema de 
eletricidade cada vez mais descarbonizado 
e convivial para o consumidor, as redes de 
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elétricas têm de responder a três desafios: 
criação de um mercado pan-europeu, 
integração de um aumento maciço das 
fontes de energia renováveis e gestão das 
interações entre milhões de fornecedores e 
clientes (tendo os agregados familiares 
cada vez mais ambas as funções), incluindo 
os proprietários de veículos elétricos. As 
futuras redes de eletricidade 
desempenharão um papel fundamental na 
transição para um sistema de eletricidade 
totalmente descarbonizado, 
proporcionando simultaneamente maior 
flexibilidade e benefícios em termos de 
custos para os consumidores. O objetivo 
primordial até 2020 é o transporte e 
distribuição de cerca de 35% de 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis dispersas e 
concentradas.

energia têm de responder a três desafios: 
criação de um mercado pan-europeu, 
integração de um aumento maciço das 
fontes de energia renováveis e gestão das 
interações entre milhões de fornecedores e 
clientes (tendo os agregados familiares 
cada vez mais ambas as funções), incluindo 
os proprietários de veículos elétricos. As 
futuras redes de eletricidade 
desempenharão um papel fundamental na 
transição para um sistema de eletricidade 
totalmente descarbonizado, 
proporcionando simultaneamente maior 
flexibilidade e benefícios em termos de 
custos para os consumidores. O objetivo 
primordial até 2020 é o transporte e 
distribuição de cerca de 35% de 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis dispersas e 
concentradas.

Or. en

Alteração 801
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir um sistema de 
eletricidade cada vez mais descarbonizado
e convivial para o consumidor, as redes 
elétricas têm de responder a três desafios: 
criação de um mercado pan-europeu, 
integração de um aumento maciço das 
fontes de energia renováveis e gestão das 
interações entre milhões de fornecedores e 
clientes (tendo os agregados familiares 
cada vez mais ambas as funções), incluindo 
os proprietários de veículos elétricos. As 
futuras redes de eletricidade 
desempenharão um papel fundamental na 
transição para um sistema de eletricidade 

A fim de permitir um sistema de 
eletricidade cada vez mais assente em 
energias renováveis e convivial para o 
consumidor, as redes elétricas têm de 
responder a três desafios: criação de um 
mercado pan-europeu, integração de um 
aumento maciço das fontes de energia 
renováveis e gestão das interações entre 
milhões de fornecedores e clientes (tendo 
os agregados familiares cada vez mais 
ambas as funções), incluindo os 
proprietários de veículos elétricos. As 
futuras redes de eletricidade 
desempenharão um papel fundamental na 
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totalmente descarbonizado, 
proporcionando simultaneamente maior 
flexibilidade e benefícios em termos de 
custos para os consumidores. O objetivo 
primordial até 2020 é o transporte e 
distribuição de cerca de 35% de 
eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis dispersas e 
concentradas.

transição para um sistema de eletricidade 
totalmente assente em energias 
renováveis, proporcionando 
simultaneamente maior flexibilidade e 
benefícios em termos de custos para os 
consumidores. O objetivo primordial até 
2020 é o transporte e distribuição de cerca 
de 35% de eletricidade produzida a partir 
de fontes de energia renováveis dispersas e 
concentradas.

Or. en

Alteração 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Devem ser consideradas todas as opções 
para um bom equilíbrio entre a oferta e a 
procura de energia a fim de reduzir ao 
mínimo as emissões e os custos. Devem ser 
estudadas e integradas na rede de 
eletricidade novas tecnologias para 
sistemas elétricos e uma infraestrutura de 
comunicação digital bidirecional. Tal 
contribuirá para uma melhor planificação, 
monitorização, controlo e exploração em 
segurança das redes em condições normais 
e de emergência, bem como a gestão das 
interações entre fornecedores e clientes e o 
transporte, gestão e comércio dos fluxos de 
energia. Com vista à implantação da futura 
infraestrutura, os indicadores e as análises 
de custo-benefício devem ter em conta 
considerações ao nível de todo o sistema 
energético. Além disso, as sinergias entre 
redes inteligentes e redes de 
telecomunicações serão otimizadas a fim 
de evitar a duplicação de investimentos e 
de acelerar a aceitação de serviços 
energéticos inteligentes.

Devem ser consideradas todas as opções 
para um bom equilíbrio entre a oferta e a 
procura de energia a fim de reduzir ao 
mínimo as emissões e os custos. Devem ser 
estudadas e integradas na rede de 
eletricidade novas tecnologias para 
sistemas elétricos, gestão da procura e 
uma infraestrutura de comunicação digital 
bidirecional. Tal contribuirá para uma 
melhor planificação, monitorização, 
controlo e exploração em segurança das 
redes em condições normais e de 
emergência, bem como a gestão das 
interações entre fornecedores e clientes e o 
transporte, gestão e comércio dos fluxos de 
energia. Com vista à implantação da futura 
infraestrutura, os indicadores e as análises 
de custo-benefício devem ter em conta 
considerações ao nível de todo o sistema 
energético. Além disso, as sinergias entre 
redes inteligentes e redes de 
telecomunicações serão otimizadas a fim 
de evitar a duplicação de investimentos e 
de acelerar a aceitação de serviços 
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energéticos inteligentes.

Or. en

Alteração 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Meios inovadores de armazenamento de 
energia (tanto em larga escala como em 
baterias) e sistemas de veículos 
proporcionarão a flexibilidade necessária 
entre produção e procura. Melhores 
tecnologias no domínio das ICT permitirão 
aumentar a flexibilidade da procura de 
eletricidade ao fornecer aos clientes 
(industriais, comerciais e residenciais) as 
necessárias ferramentas de automatização.

Meios inovadores de armazenamento de 
energia (tanto em larga escala como em 
baterias) e sistemas de veículos 
proporcionarão a flexibilidade necessária 
entre produção e procura. Melhores 
tecnologias no domínio das ICT permitirão 
aumentar a flexibilidade da procura de 
eletricidade ao fornecer aos clientes 
(industriais, comerciais e residenciais) as 
necessárias ferramentas de automatização e 
de controlo.

Or. en

Alteração 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo 1 – secção 3 – ponto 3 – subponto 3.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.4-A. Tecnologias de apoio e de 
equilíbrio de combustíveis não fósseis
De acordo com a análise da Comissão no 
Roteiro para a Energia 2050, o setor 
energético da União terá de atingir um 
nível de descarbonização da ordem dos 
93-99% até 2030. Por conseguinte, para 
satisfazer as metas climáticas e 
energéticas a longo prazo da União, a 
geração de energia de combustível fóssil 
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ou qualquer outra tecnologia emissora de 
carbono não poderá ser implantada na 
União após 2030 (ou terá de ser limitada 
a um mínimo absoluto). Neste contexto, 
urge aprofundar a investigação para 
acelerar o desenvolvimento e a 
implantação de tecnologias de apoio e de 
equilíbrio de combustíveis não fósseis, 
que são flexíveis e totalmente 
sustentáveis, para integrar com sucesso a 
oferta crescente de fontes de energia 
renováveis variáveis.
A tecnologia de combustível fóssil não 
deve beneficiar de financiamento no 
âmbito do Horizonte 2020, dado que se 
trata de uma tecnologia já antiga e já 
recebe apoio suficiente da provecta 
indústria de combustíveis fósseis. O 
financiamento de uma tecnologia 
emissora de carbono com os poucos 
recursos públicos da União não é 
compatível com a agenda 
descarbonização da União para 2050.

Or. en

Alteração 805
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

Serão necessárias novas tecnologias 
inovadoras, mais eficientes e com custos 
competitivos a longo prazo. Os progressos 
devem ser acelerados por meio de 
investigação multidisciplinar com vista a 
permitir descobertas científicas de 
conceitos relacionados com a energia e 
tecnologias facilitadoras (por exemplo, 
nanociências, ciências dos materiais, física 
do estado sólido, ICT, biociências, 
computação e espaço), bem como o 

Serão necessárias novas tecnologias 
inovadoras, mais eficientes e com custos 
competitivos a longo prazo. Os progressos 
devem ser acelerados por meio de 
investigação multidisciplinar com vista a 
permitir descobertas científicas de 
conceitos relacionados com a energia e 
tecnologias facilitadoras (por exemplo, 
nanociências, ciências dos materiais, física 
do estado sólido, ICT, biociências, 
computação e espaço, metais críticos a 
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desenvolvimento de inovações em 
tecnologias futuras e emergentes.

partir de resíduos, produtos residuais e 
subprodutos), bem como o 
desenvolvimento de inovações em 
tecnologias futuras e emergentes.

Or. en

Justificação

Não é possível conseguir uma energia segura, limpa e eficiente sem a utilização generalizada 
de energias renováveis, que têm por base alguns metais críticos. Todos os meios tecnológicos 
para a obtenção destes metais devem ser considerados, incluindo a extração a partir de 
resíduos, que faz parte da investigação pluridisciplinar.

Alteração 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Será também necessária investigação 
avançada a fim de encontrar soluções para 
a adaptação dos sistemas energéticos a 
condições climáticas em mutação. As 
prioridades podem ser adaptadas a novas 
necessidades e oportunidades científicas e 
tecnológicas ou a fenómenos recentemente 
observados que poderiam indicar avanços 
prometedores ou riscos para a sociedade e 
que possam surgir durante a execução do 
PQ Horizonte 2020.

Será também necessária investigação 
avançada a fim de encontrar soluções para 
a adaptação dos sistemas energéticos a 
condições climáticas em mutação. Têm de 
ser resolvidos os desafios criados pelo 
caráter intermitente da energia solar e 
eólica. As prioridades podem ser adaptadas 
a novas necessidades e oportunidades 
científicas e tecnológicas ou a fenómenos 
recentemente observados que poderiam 
indicar avanços prometedores ou riscos 
para a sociedade e que possam surgir 
durante a execução do PQ Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 807
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Será também necessária investigação 
avançada a fim de encontrar soluções para 
a adaptação dos sistemas energéticos a 
condições climáticas em mutação. As 
prioridades podem ser adaptadas a novas 
necessidades e oportunidades científicas e 
tecnológicas ou a fenómenos recentemente 
observados que poderiam indicar avanços 
prometedores ou riscos para a sociedade e 
que possam surgir durante a execução do 
PQ Horizonte 2020.

Este aspeto pode incluir projetos de 
pesquisa e de demonstração visando 
melhorar o desempenho ambiental, a 
gestão de risco e a segurança de novas 
fontes de energia, tais como os 
hidrocarbonetos não convencionais. Será 
também necessária investigação avançada 
a fim de encontrar soluções para a 
adaptação dos sistemas energéticos a 
condições climáticas em mutação. As 
prioridades podem ser adaptadas a novas 
necessidades e oportunidades científicas e 
tecnológicas ou a fenómenos recentemente 
observados que poderiam indicar avanços 
prometedores ou riscos para a sociedade e 
que possam surgir durante a execução do 
PQ Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 808
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas inovações incidirão na criação de 
condições de mercado favoráveis a nível 
regulamentar, administrativo e de 
financiamento para soluções e tecnologias 
hipocarbónicas renováveis e com elevada 
eficiência energética. Será dado apoio a 
medidas que facilitem a implementação da 
política energética, preparando o terreno 
para a aplicação de investimentos, 
apoiando o reforço de capacidades e 
incidindo na aceitação pública.

Essas inovações incidirão na criação de 
condições de mercado favoráveis a nível 
regulamentar, administrativo e de 
financiamento para soluções e tecnologias 
eficientes renováveis visando o utilizador 
final e com elevada eficiência energética. 
Será dado apoio a medidas que facilitem a 
implementação da política energética, 
preparando o terreno para a aplicação de 
investimentos, apoiando o reforço de 
capacidades e incidindo na aceitação e na 
participação públicas.

Or. en
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Alteração 809
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo 1 – Parte III – ponto 3 – subponto 3.7 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No contexto do ponto 3.6 e do presente 
ponto, a iniciativa Energia Inteligente 
para a Europa, introduzida com sucesso 
pelo Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação, deverá 
prosseguir com uma dotação orçamental 
ambiciosa a título do atual 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 810
Britta Thomsen

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A definição de prioridades para a 
implementação das atividades no âmbito 
deste desafio é induzida pela necessidade 
de reforçar a dimensão europeia da 
investigação e inovação no domínio da 
energia. O principal objetivo será apoiar a 
implementação da agenda de investigação 
e inovação do Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET) a fim 
de atingir os objetivos da União em matéria 
de política energética e de alterações 
climáticas. Os roteiros e os planos de 
execução do Plano SET darão assim um 
contributo precioso para a elaboração dos 
programas de trabalho. A estrutura de 
governação do Plano SET será utilizada 

A definição de prioridades para a 
implementação das atividades no âmbito 
deste desafio é induzida pela necessidade 
de reforçar a dimensão europeia da 
investigação e inovação no domínio da 
energia. O principal objetivo será apoiar a 
implementação da agenda de investigação 
e inovação do Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET) a fim 
de atingir os objetivos da União em matéria 
de política energética e de alterações 
climáticas. Os roteiros e os planos de 
execução do Plano SET darão assim um 
contributo precioso para a elaboração dos 
programas de trabalho. A estrutura de 
governação do Plano SET será utilizada 
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como uma base de princípio para a 
definição de prioridades estratégicas e a 
coordenação da investigação e inovação no 
domínio da energia em toda a União.

como uma base de princípio para a 
definição de prioridades estratégicas e a 
coordenação da investigação e inovação no 
domínio da energia em toda a União. O 
contributo da indústria no quadro da 
governação das Iniciativas Industriais 
Europeias (IIE) será formalmente tido em 
conta de forma transparente no que diz 
respeito às prioridades atinentes ao 
financiamento de instrumentos 
identificadas nos planos de aplicação 
das IIE. As iniciativas serão financiadas 
através de rubricas orçamentais 
específicas para tecnologias criadas ao 
abrigo da rubrica orçamental Plano SET.

Or. en

Justificação

Rubricas orçamentais específicas para as iniciativas industriais individuais proporcionam 
maior transparência e ajudam a evitar barganha entre tecnologias que são complementares, 
como as tecnologias de energia renovável, a eficiência energética e as redes inteligentes.

Alteração 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A definição de prioridades para a 
implementação das atividades no âmbito 
deste desafio é induzida pela necessidade 
de reforçar a dimensão europeia da 
investigação e inovação no domínio da 
energia. O principal objetivo será apoiar a 
implementação da agenda de investigação 
e inovação do Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET) a fim 
de atingir os objetivos da União em matéria
de política energética e de alterações 
climáticas. Os roteiros e os planos de 
execução do Plano SET darão assim um 
contributo precioso para a elaboração dos 

A definição de prioridades para a 
implementação das atividades no âmbito 
deste desafio é induzida pela necessidade 
de reforçar a dimensão europeia da 
investigação e inovação no domínio da 
energia. O principal objetivo será apoiar a 
implementação da agenda de investigação 
e inovação do Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET) a fim 
de atingir os objetivos da União em matéria 
de política energética e de alterações 
climáticas. Os roteiros e os planos de 
execução do Plano SET darão assim um 
contributo precioso para a elaboração dos 
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programas de trabalho. A estrutura de 
governação do Plano SET será utilizada 
como uma base de princípio para a 
definição de prioridades estratégicas e a 
coordenação da investigação e inovação no 
domínio da energia em toda a União.

programas de trabalho. A estrutura de 
governação do Plano SET será utilizada 
como uma base de princípio para a 
definição de prioridades estratégicas e a 
coordenação da investigação e inovação no 
domínio da energia em toda a União. O 
contributo da indústria no quadro da 
governação das Iniciativas Industriais 
Europeias (IIE) será tido em conta no que 
diz respeito às prioridades atinentes ao 
financiamento de instrumentos 
identificadas nos planos de aplicação 
das IIE. As iniciativas serão financiadas 
através de rubricas orçamentais 
específicas para tecnologias criadas ao 
abrigo da rubrica orçamental Plano SET.

Or. en

Alteração 812
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A definição de prioridades para a 
implementação das atividades no âmbito 
deste desafio é induzida pela necessidade 
de reforçar a dimensão europeia da 
investigação e inovação no domínio da 
energia. O principal objetivo será apoiar a 
implementação da agenda de investigação 
e inovação do Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET) a fim 
de atingir os objetivos da União em matéria 
de política energética e de alterações 
climáticas. Os roteiros e os planos de 
execução do Plano SET darão assim um 
contributo precioso para a elaboração dos 
programas de trabalho. A estrutura de 
governação do Plano SET será utilizada 
como uma base de princípio para a 
definição de prioridades estratégicas e a 

A definição de prioridades para a 
implementação das atividades no âmbito 
deste desafio é induzida pela necessidade 
de reforçar a dimensão europeia da 
investigação e inovação no domínio da 
energia. O principal objetivo será apoiar a 
implementação da agenda de investigação 
e inovação do Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET), em 
particular no que toca às tecnologias que, 
sem dúvida, ajudariam a atingir os 
objetivos de 2020 e de 2050 da União em 
matéria de política energética e de 
alterações climáticas, dando, 
simultaneamente, ênfase às tecnologias 
que mais contribuem para a criação de 
emprego. Os roteiros e os planos de 
execução do Plano SET darão assim um 



PE492.826v02-00 44/179 AM\909647PT.doc

PT

coordenação da investigação e inovação no 
domínio da energia em toda a União.

contributo precioso para a elaboração dos 
programas de trabalho. A estrutura de 
governação do Plano SET será utilizada 
como uma base de princípio para a 
definição de prioridades estratégicas e a 
coordenação da investigação e inovação no 
domínio da energia em toda a União.

Or. en

Alteração 813
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A agenda não tecnológica será orientada 
pela legislação e política da União no 
domínio da energia. Será apoiado um 
contexto propício à implantação maciça 
das soluções demonstradas para 
tecnologias e serviços, bem como de 
processos e iniciativas políticas no domínio 
das tecnologias hipocarbónicas e da 
eficiência energética em toda a União. Tal 
pode incluir o apoio a assistência técnica 
para o desenvolvimento e a implementação 
de investimentos em eficiência energética e 
energias renováveis.

A agenda não tecnológica será orientada 
pela legislação e política da União no 
domínio da energia. Será apoiado um 
contexto propício à implantação maciça 
das soluções demonstradas para 
tecnologias e serviços, bem como de 
processos e iniciativas políticas no domínio 
das tecnologias renováveis e da eficiência 
energética em toda a União. Tal pode 
incluir o apoio a assistência técnica para o 
desenvolvimento e a implementação de 
investimentos em eficiência energética e 
energias renováveis.

Or. en

Alteração 814
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de parcerias com partes 
interessadas europeias será importante para 
a partilha dos recursos e a implementação 
conjunta. Pode prever-se, numa base caso a 
caso, que as iniciativas industriais 
europeias em curso no âmbito do Plano 
SET sejam transformadas em parcerias 
públicos-privadas formalizadas, se 
considerado adequado, com vista a elevar o 
nível e a coerência dos fundos nacionais e 
estimular ações conjuntas de investigação e 
inovação entre os Estados-Membros. Será 
estudada a possibilidade de conceder 
apoio, incluindo com os Estados-Membros, 
a alianças de executantes de investigação 
públicos, em particular a Aliança Europeia 
de Investigação Energética estabelecida no 
âmbito do Plano SET com vista a 
congregar recursos e infraestruturas de 
investigação públicos no sentido de 
abordar áreas de investigação de 
importância crítica e de interesse europeu. 
As ações de coordenação internacional 
apoiarão as prioridades do Plano SET 
segundo o princípio de geometria variável, 
tendo em conta as especificidades e 
capacidades dos países.

O estabelecimento de parcerias com partes 
interessadas europeias será importante para 
a partilha dos recursos e a implementação 
conjunta. Seria adequado, neste domínio, 
desenvolver instrumentos inovadores para 
aceleração da investigação, como "grupos 
de patentes", permitindo a partilha de 
direitos de propriedade intelectual através 
de uma compensação adequada dos 
titulares desses direitos, ou prémios para a 
inovação, a fim de promover a abertura 
da investigação e permitir a catalisação 
dos esforços dos setores público e privado.
Pode prever-se, numa base caso a caso, que 
as iniciativas industriais europeias em 
curso no âmbito do Plano SET sejam 
transformadas em parcerias públicos-
privadas formalizadas, se considerado 
adequado, com vista a elevar o nível e a 
coerência dos fundos nacionais e estimular 
ações conjuntas de investigação e inovação 
entre os Estados-Membros. Será estudada a 
possibilidade de conceder apoio, incluindo 
com os Estados-Membros, a alianças de 
executantes de investigação públicos, em 
particular a Aliança Europeia de 
Investigação Energética estabelecida no 
âmbito do Plano SET com vista a 
congregar recursos e infraestruturas de 
investigação públicos no sentido de 
abordar áreas de investigação de 
importância crítica e de interesse europeu. 
As ações de coordenação internacional 
apoiarão as prioridades do Plano SET 
segundo o princípio de geometria variável, 
tendo em conta as especificidades e 
capacidades dos países.

Or. fr

Alteração 815
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de parcerias com partes 
interessadas europeias será importante para 
a partilha dos recursos e a implementação 
conjunta. Pode prever-se, numa base caso 
a caso, que as iniciativas industriais 
europeias em curso no âmbito do Plano 
SET sejam transformadas em parcerias 
público-privadas formalizadas, se 
considerado adequado, com vista a elevar 
o nível e a coerência dos fundos nacionais 
e estimular ações conjuntas de 
investigação e inovação entre os 
Estados-Membros. Será estudada a 
possibilidade de conceder apoio, incluindo 
com os Estados-Membros, a alianças de 
executantes de investigação públicos, em 
particular a Aliança Europeia de 
Investigação Energética estabelecida no 
âmbito do Plano SET com vista a 
congregar recursos e infraestruturas de 
investigação públicos no sentido de 
abordar áreas de investigação de 
importância crítica e de interesse europeu. 
As ações de coordenação internacional 
apoiarão as prioridades do Plano SET 
segundo o princípio de geometria variável, 
tendo em conta as especificidades e 
capacidades dos países.

O estabelecimento de parcerias com partes 
interessadas europeias será importante para 
a partilha dos recursos e a implementação 
conjunta. Será estudada a possibilidade de 
conceder apoio, incluindo com os 
Estados-Membros, a alianças de 
executantes de investigação públicos, em 
particular a Aliança Europeia de 
Investigação Energética estabelecida no 
âmbito do Plano SET com vista a 
congregar recursos e infraestruturas de 
investigação públicos no sentido de 
abordar áreas de investigação de 
importância crítica e de interesse europeu. 
As ações de coordenação internacional 
apoiarão as prioridades do Plano SET 
segundo o princípio de geometria variável, 
tendo em conta as especificidades e 
capacidades dos países.

Or. en

Alteração 816
Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de parcerias com partes O estabelecimento de parcerias com partes 
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interessadas europeias será importante para 
a partilha dos recursos e a implementação 
conjunta. Pode prever-se, numa base caso a 
caso, que as iniciativas industriais 
europeias em curso no âmbito do Plano 
SET sejam transformadas em parcerias 
público-privadas formalizadas, se 
considerado adequado, com vista a elevar o 
nível e a coerência dos fundos nacionais e 
estimular ações conjuntas de investigação e 
inovação entre os Estados-Membros. Será 
estudada a possibilidade de conceder 
apoio, incluindo com os Estados-Membros, 
a alianças de executantes de investigação 
públicos, em particular a Aliança Europeia 
de Investigação Energética estabelecida no 
âmbito do Plano SET com vista a 
congregar recursos e infraestruturas de 
investigação públicos no sentido de 
abordar áreas de investigação de 
importância crítica e de interesse europeu. 
As ações de coordenação internacional 
apoiarão as prioridades do Plano SET 
segundo o princípio de geometria variável, 
tendo em conta as especificidades e 
capacidades dos países.

interessadas europeias será importante para 
a partilha dos recursos e a implementação 
conjunta. Pode prever-se, numa base caso a
caso, que as iniciativas industriais 
europeias em curso no âmbito do Plano 
SET sejam transformadas em parcerias 
público-privadas formalizadas, se 
considerado adequado, com vista a elevar o 
nível e a coerência dos fundos nacionais e 
estimular ações conjuntas de investigação e 
inovação entre os Estados-Membros. Será 
estudada a possibilidade de conceder 
apoio, incluindo com os Estados-Membros, 
a alianças de executantes de investigação 
públicos, em particular a Aliança Europeia 
de Investigação Energética estabelecida no 
âmbito do Plano SET com vista a 
congregar recursos e infraestruturas de 
investigação públicos no sentido de 
abordar áreas de investigação de 
importância crítica e de interesse europeu. 
As ações de coordenação internacional 
apoiarão as prioridades do Plano SET 
segundo o princípio de geometria variável, 
tendo em conta as especificidades e 
capacidades dos países. O financiamento 
do programa Horizonte 2020 não será 
facultado através de mecanismos que 
exijam a partilha de cofinanciamento 
nacional, a menos que sejam tomadas 
medidas que permitam a plena 
participação dos parceiros do projeto de 
países impossibilitados de disponibilizar 
cofinanciamento.

Or. en

Alteração 817
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O Sistema Informático do Plano SET da 
Comissão Europeia será mobilizado para 
desenvolver, em colaboração com as partes 
interessadas, indicadores-chave de 
desempenho (KPI) para o 
acompanhamento dos progressos da 
implementação e que serão revistos 
periodicamente a fim de ter em conta as 
evoluções mais recentes. Em termos mais 
gerais, a implementação ao abrigo deste 
desafio procurará melhorar a coordenação 
de programas, iniciativas e políticas 
relevantes da União, como a política de 
coesão, nomeadamente através das 
estratégias nacionais e regionais de 
especialização inteligente e dos 
mecanismos do Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão, por exemplo no que 
diz respeito ao apoio a projetos de 
demonstração.

O Sistema Informático do Plano SET da 
Comissão Europeia será mobilizado para 
desenvolver, em colaboração com as partes 
interessadas, indicadores-chave de 
desempenho (KPI) para o 
acompanhamento dos progressos da 
implementação e que serão revistos 
periodicamente a fim de ter em conta as 
evoluções mais recentes. Em termos mais 
gerais, a implementação ao abrigo deste 
desafio procurará melhorar a coordenação 
de programas, iniciativas e políticas 
relevantes da União, como a política de 
coesão, nomeadamente através das 
estratégias nacionais e regionais de 
especialização inteligente e dos 
mecanismos do Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão, por exemplo no que 
diz respeito ao apoio a projetos de 
demonstração no âmbito da energia 
renovável e da eficiência energética.

Or. en

Alteração 818
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo 1 – Parte III – ponto 3 – subponto 3.8 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As prioridades no tocante à tomada de 
decisões e à aceitação pelo mercado 
devem fundar-se no sucesso da iniciativa 
Energia Inteligente para a Europa (EIE), 
a qual, desde sua criação em 2003, 
financiou mais de 500 projetos europeus 
envolvendo 3 500 organizações da 
Europa. A iniciativa Energia Inteligente 
para a Europa deve prosseguir objetivos 
análogos e deve ser gerida em 
consonância com o que foi feito até 
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agora.

Or. en

Alteração 819
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados

4. Transportes inteligentes, ecológicos e 
integrados e mobilidade

Or. en

Alteração 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 4.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.1. Transportes eficientes em termos de 
recursos e respeitadores do ambiente

4.1. Transportes eficientes em termos de 
recursos, a preços acessíveis e 
respeitadores do ambiente

Or. en

Alteração 821
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa definiu o objetivo político de 
uma redução de 60% das emissões de CO2

Suprimido
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até 2050. O objetivo é reduzir para metade 
a utilização de automóveis «alimentados a 
combustíveis convencionais» nas cidades 
e desenvolver uma logística virtualmente 
isenta de CO2 nos grandes centros 
urbanos até 2030. Na aviação, a 
percentagem de combustíveis 
hipocarbónicos deve ser de 40% até 2050 
e as emissões de CO2 dos combustíveis das 
bancas marítimas devem ser reduzidas em 
40% até 2050.

Or. it

Justificação

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

Alteração 822
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Europa definiu o objetivo político de 
uma redução de 60% das emissões de CO2 
até 2050. O objetivo é reduzir para metade
a utilização de automóveis «alimentados a 
combustíveis convencionais» nas cidades e 
desenvolver uma logística virtualmente 
isenta de CO2 nos grandes centros urbanos 
até 2030. Na aviação, a percentagem de 
combustíveis hipocarbónicos deve ser de 
40% até 2050 e as emissões de CO2 dos 
combustíveis das bancas marítimas devem 
ser reduzidas em 40% até 2050.

A Europa definiu o objetivo político de 
uma redução de 60% das emissões de CO2 
até 2050 face aos níveis de 1990. O 
objetivo é reduzir para metade a utilização
de automóveis «alimentados a 
combustíveis convencionais» nas cidades e 
desenvolver uma logística virtualmente 
isenta de CO2 nos grandes centros urbanos 
até 2030. Na aviação, a percentagem de 
combustíveis hipocarbónicos deve ser de 
40% até 2050 e as emissões de CO2 dos 
combustíveis das bancas marítimas devem 
ser reduzidas em 40% até 2050, em 
comparação com os níveis de 2005.

Or. en
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Justificação

Por razões de clareza. LIVRO BRANCO «Roteiro do espaço único europeu dos transportes –
Rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos», Bruxelas, 
28.3.2011, COM  (2011) 144 final.

Alteração 823
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A investigação e a inovação contribuirão 
substancialmente para o desenvolvimento e 
aceitação das soluções necessárias para 
todos os modos de transporte, as quais 
permitirão reduzir drasticamente as 
emissões dos transportes prejudiciais para 
o ambiente (como o CO2, NOx e SOx), 
diminuir a sua dependência relativamente 
aos combustíveis fósseis e, por 
conseguinte, reduzir o impacto dos 
transportes na biodiversidade e preservar 
os recursos naturais.

A investigação e a inovação contribuirão 
substancialmente para o desenvolvimento e 
aceitação das soluções necessárias para 
todos os modos de transporte, as quais 
permitirão reduzir drasticamente, a preços 
de mercado competitivos, as emissões de 
gases com efeito de estufa e de gases
prejudiciais para o ambiente (como NOx e 
SOx), diminuir a sua dependência 
relativamente aos combustíveis fósseis e, 
por conseguinte, reduzir o impacto dos 
transportes na biodiversidade e preservar 
os recursos naturais.

Or. it

Justificação

É absurdo e falacioso definir o anidrido carbónico, que é responsável pela fotossíntese, como 
prejudicial para o ambiente. 

Alteração 824
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3 – subponto 4.1.1 – parágrafo 
1
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Texto da Comissão Alteração

As atividades neste domínio incidirão nos 
produtos finais, mas também na conceção e 
processos de fabrico leves e ecológicos, 
com reciclabilidade integrada na fase de 
projeto.

As atividades neste domínio incidirão nos 
produtos finais, mas também na conceção e 
processos de fabrico leves e ecológicos, 
tendo em conta todo o ciclo de vida, com 
reciclabilidade integrada na fase de projeto.

Or. en

Alteração 825
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3 – subponto 4.1.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O desenvolvimento e a aceleração da 
aceitação de tecnologias de propulsão 
menos poluentes é importante para reduzir 
ou eliminar as emissões de CO2 e a 
poluição derivada dos transportes. São 
necessárias soluções novas e inovadoras, 
com base em motores elétricos e baterias, 
pilhas de combustível ou sistemas de 
propulsão híbridos. Descobertas 
tecnológicas contribuirão também para 
melhorar o desempenho ambiental dos 
sistemas de propulsão tradicionais.

(a) O desenvolvimento e a aceleração da 
aceitação de tecnologias de propulsão 
menos poluentes é importante para reduzir 
ou eliminar as emissões de CO2 e a 
poluição derivada dos transportes. São 
necessárias soluções novas e inovadoras a 
preços de mercado competitivos, com base 
em motores elétricos e baterias, pilhas de 
combustível ou sistemas de propulsão 
híbridos. Descobertas tecnológicas 
contribuirão também para melhorar o 
desempenho ambiental dos sistemas de 
propulsão tradicionais.

Or. it

Alteração 826
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3 – subponto 4.1.1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O desenvolvimento e a aceleração da 
aceitação de tecnologias de propulsão 
menos poluentes é importante para reduzir 
ou eliminar as emissões de CO2 e a 
poluição derivada dos transportes. São 
necessárias soluções novas e inovadoras, 
com base em motores elétricos e baterias, 
pilhas de combustível ou sistemas de 
propulsão híbridos. Descobertas 
tecnológicas contribuirão também para 
melhorar o desempenho ambiental dos 
sistemas de propulsão tradicionais.

(a) O desenvolvimento e a aceleração da 
aceitação de tecnologias de propulsão 
menos poluentes é importante para reduzir 
ou eliminar as emissões de CO2 e a 
poluição derivada dos transportes. São 
necessárias soluções novas e inovadoras, 
com base em motores elétricos e baterias, 
pilhas de combustível ou sistemas de 
propulsão híbridos, não só para os carros, 
mas também para os comboios, os 
elétricos, os autocarros e as bicicletas 
elétricas. Descobertas tecnológicas 
contribuirão também para melhorar o 
desempenho ambiental dos sistemas de 
propulsão tradicionais.

Or. en

Alteração 827
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3 – subponto 4.1.1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O desenvolvimento e a aceleração da 
aceitação de tecnologias de propulsão 
menos poluentes é importante para reduzir 
ou eliminar as emissões de CO2 e a 
poluição derivada dos transportes. São 
necessárias soluções novas e inovadoras, 
com base em motores elétricos e baterias, 
pilhas de combustível ou sistemas de 
propulsão híbridos. Descobertas 
tecnológicas contribuirão também para 
melhorar o desempenho ambiental dos 
sistemas de propulsão tradicionais.

(a) O desenvolvimento e a aceleração da 
aceitação de tecnologias de propulsão 
menos poluentes, assim como um maior 
desenvolvimento da logística e dos novos 
combustíveis, é importante para reduzir ou 
eliminar as emissões de CO2 e a poluição 
derivada dos transportes. São necessárias 
soluções novas e inovadoras, com base em 
motores elétricos e baterias, pilhas de 
combustível ou sistemas de propulsão 
híbridos. Descobertas tecnológicas 
contribuirão também para melhorar o 
desempenho ambiental dos sistemas de 
propulsão tradicionais. Assim, deve ser 
dada maior ênfase à nova geração de 
infraestruturas de investigação e às novas 
tecnologias.
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Or. en

Alteração 828
Antonio Cancian

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3 – subponto 4.1.2 – parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

Tal contribuirá para otimizar as operações 
de transporte e reduzir o consumo de 
recursos. A incidência será na utilização e 
gestão eficientes dos aeroportos, portos, 
plataformas logísticas e infraestruturas de 
transportes de superfície, bem como em 
sistemas autónomos e eficientes de 
manutenção e inspeção. Será dada especial 
atenção à resiliência climática das 
infraestruturas, a soluções com boa relação 
custo-eficácia baseadas numa abordagem 
do ciclo de vida e à aceitação mais ampla 
de novos materiais que permitam a 
manutenção com menores custos e maior 
eficiência. Também será prestada atenção à 
acessibilidade e inclusão social.

Tal contribuirá para otimizar as operações 
de transporte e reduzir o consumo de 
recursos. A incidência será na utilização e 
gestão eficientes dos aeroportos, 
heliportos, portos, plataformas logísticas e 
infraestruturas de transportes de superfície, 
bem como em sistemas autónomos e 
eficientes de manutenção e inspeção. Será 
dada especial atenção à resiliência 
climática das infraestruturas, a soluções 
com boa relação custo-eficácia baseadas 
numa abordagem do ciclo de vida e à 
aceitação mais ampla de novos materiais 
que permitam a manutenção com menores 
custos e maior eficiência. Também será 
prestada atenção à acessibilidade e inclusão 
social.

Or. en

Alteração 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3 – subponto 4.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Tal contribuirá para otimizar as operações 
de transporte e reduzir o consumo de 
recursos. A incidência será na utilização e 
gestão eficientes dos aeroportos, portos, 
plataformas logísticas e infraestruturas de 

Tal contribuirá para otimizar as operações 
de transporte e reduzir o consumo de 
recursos. A incidência será na utilização e 
gestão eficientes dos aeroportos, portos, 
plataformas logísticas e infraestruturas de 
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transportes de superfície, bem como em 
sistemas autónomos e eficientes de 
manutenção e inspeção. Será dada especial 
atenção à resiliência climática das 
infraestruturas, a soluções com boa relação 
custo-eficácia baseadas numa abordagem 
do ciclo de vida e à aceitação mais ampla 
de novos materiais que permitam a 
manutenção com menores custos e maior 
eficiência. Também será prestada atenção à 
acessibilidade e inclusão social.

transportes de superfície, bem como em 
sistemas autónomos e eficientes de 
manutenção e inspeção. Será dada especial 
atenção à resiliência climática das 
infraestruturas, a soluções com boa relação 
custo-eficácia baseadas numa abordagem 
do ciclo de vida e à aceitação mais ampla 
de novos materiais que permitam a 
manutenção com menores custos e maior 
eficiência. Também será prestada atenção à 
acessibilidade, em particular nos 
territórios isolados e insulares, e à
inclusão social.

Or. es

Alteração 830
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3 – subponto 4.1.2 – parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

Tal contribuirá para otimizar as operações 
de transporte e reduzir o consumo de 
recursos. A incidência será na utilização e 
gestão eficientes dos aeroportos, portos, 
plataformas logísticas e infraestruturas de 
transportes de superfície, bem como em 
sistemas autónomos e eficientes de 
manutenção e inspeção. Será dada especial 
atenção à resiliência climática das 
infraestruturas, a soluções com boa relação 
custo-eficácia baseadas numa abordagem 
do ciclo de vida e à aceitação mais ampla 
de novos materiais que permitam a 
manutenção com menores custos e maior 
eficiência. Também será prestada atenção à 
acessibilidade e inclusão social.

Tal contribuirá para otimizar as operações 
de transporte e reduzir o consumo de 
recursos. A incidência será na utilização e 
gestão eficientes dos aeroportos, portos, 
plataformas logísticas e infraestruturas de 
transportes de superfície, bem como em 
sistemas autónomos e eficientes de 
manutenção e inspeção. Será dada especial 
atenção à resiliência climática das 
infraestruturas, a soluções com boa relação 
custo-eficácia baseadas numa abordagem 
do ciclo de vida e à aceitação mais ampla 
de novos materiais que permitam a 
manutenção com menores custos e maior 
eficiência. Também será prestada atenção à 
acessibilidade e inclusão social. Para 
implementar soluções novas e inovadoras, 
com base em pilhas de combustível, é 
necessária em toda a Europa uma 
infraestrutura adequada para o 
armazenamento de hidrogénio, incluindo 
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o armazenamento geológico, e o 
abastecimento. 

Or. en

Justificação

O transporte de hidrogénio pode contribuir significativamente para a diminuição das 
emissões de CO2.

Alteração 831
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.1 – parágrafo 3 – subponto 4.1.3 – parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

Esta ação beneficiará uma grande e 
crescente percentagem da população que 
vive e trabalha nas cidades ou as utiliza 
para fins de serviços e de atividades de 
lazer. É necessário desenvolver e testar 
novos conceitos de mobilidade, 
organização dos transportes, logística e 
soluções de planeamento que contribuam 
para reduzir a poluição atmosférica e o 
ruído, e melhorar a eficiência. Devem ser 
desenvolvidos transportes públicos e não 
motorizados, bem como outras opções de 
transporte eficientes na utilização dos 
recursos como uma verdadeira alternativa à 
utilização de veículos privados, apoiados 
por uma maior utilização de sistemas de 
transporte inteligentes, bem como numa 
gestão da procura inovadora.

Esta ação beneficiará uma grande e 
crescente percentagem da população que 
vive e trabalha nas cidades ou as utiliza 
para fins de serviços e de atividades de 
lazer. É necessário desenvolver e testar 
novos conceitos de mobilidade, 
organização dos transportes, logística, 
gestão da mobilidade e soluções de
planeamento que contribuam para reduzir 
acidentes, a poluição atmosférica e o ruído, 
e melhorar, a saúde, a utilização do espaço 
e a eficiência. Devem ser desenvolvidos 
transportes públicos e não motorizados, 
bem como outras opções de transporte 
eficientes na utilização dos recursos como 
uma verdadeira alternativa intermodal à 
utilização de veículos privados, apoiados 
por uma maior utilização de sistemas de 
transporte inteligentes, bem como numa 
gestão da procura inovadora, 
nomeadamente, o coaluguer ou a 
coutilização viaturas.

Or. en
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Alteração 832
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo pode ser atingido com a 
implementação de um sistema de 
transportes plenamente intermodal 
«porta-a-porta» e evitando a utilização 
desnecessária de transportes. Tal significa 
promover uma maior integração entre os
modos de transporte, a otimização das 
cadeias de transporte e melhores serviços 
de transporte integrados. Estas soluções 
inovadoras facilitarão também a 
acessibilidade, nomeadamente para os 
idosos e utilizadores vulneráveis.

Este objetivo pode ser atingido com a 
implementação de um sistema de 
transportes plenamente intermodal 
«porta-a-porta» e mobilidade e evitando a 
utilização desnecessária de transportes. Tal 
significa promover uma maior integração 
entre transporte e sistemas de informação 
eletrónicos, a otimização das cadeias de 
transporte intermodais e de mobilidade
melhores serviços de transporte integrados 
e logística. Estas soluções inovadoras
facilitarão também a acessibilidade, 
nomeadamente para os idosos, pessoas 
com mobilidade reduzida, pessoas 
deficientes e utilizadores vulneráveis.

Or. en

Alteração 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo pode ser atingido com o 
desenvolvimento e utilização generalizada 
de aplicações de transportes inteligentes e 
de sistemas de gestão. Tal implica o 
planeamento, gestão da procura e sistemas 
de informação e pagamento que sejam 
interoperáveis à escala europeia e a plena 
integração dos fluxos de informação, 
sistemas de gestão, redes de infraestruturas 
e serviços de mobilidade num novo quadro 
multimodal comum baseado em 

Este objetivo pode ser atingido com o 
desenvolvimento e utilização generalizada 
de aplicações de transportes inteligentes e 
de sistemas de gestão. Tal implica o 
planeamento, gestão da procura e sistemas 
de informação e pagamento que sejam 
interoperáveis à escala europeia e a plena 
integração dos fluxos de informação, 
sistemas de gestão, redes de infraestruturas 
e serviços de mobilidade num novo quadro 
multimodal comum baseado em 



PE492.826v02-00 58/179 AM\909647PT.doc

PT

plataformas abertas. Tal assegurará 
também a flexibilidade e resposta rápida a 
crises e condições meteorológicas extremas 
mediante a reconfiguração das deslocações 
entre modos. As novas aplicações de 
determinação da posição, navegação e 
cronometria, tornadas possíveis graças aos 
sistemas de navegação por satélite Galileo 
e EGNOS, serão fundamentais para a 
realização deste objetivo.

plataformas abertas. Tal assegurará 
também a flexibilidade e resposta rápida a 
crises e condições meteorológicas extremas 
mediante a reconfiguração das deslocações 
entre modos. As novas aplicações de 
determinação da posição, navegação e 
cronometria, tornadas possíveis graças aos 
sistemas de navegação por satélite Galileo 
e EGNOS, serão fundamentais para a 
realização deste objetivo, bem como uma 
aplicação mais ampla das ciências 
comportamentais para entender como 
escolhemos viajar, tendo em conta que 
cada modo de transporte enfrenta desafios 
diferentes e é caracterizado por ciclos 
diferentes de integração de tecnologia.

Or. en

Alteração 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 4.2 – subponto 4.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo pode ser atingido com o 
desenvolvimento e utilização generalizada 
de aplicações de transportes inteligentes e 
de sistemas de gestão. Tal implica o 
planeamento, gestão da procura e sistemas 
de informação e pagamento que sejam 
interoperáveis à escala europeia e a plena 
integração dos fluxos de informação, 
sistemas de gestão, redes de infraestruturas 
e serviços de mobilidade num novo quadro 
multimodal comum baseado em 
plataformas abertas. Tal assegurará 
também a flexibilidade e resposta rápida a 
crises e condições meteorológicas extremas 
mediante a reconfiguração das deslocações 
entre modos. As novas aplicações de 
determinação da posição, navegação e 
cronometria, tornadas possíveis graças aos 
sistemas de navegação por satélite Galileo 

Este objetivo pode ser atingido com o 
desenvolvimento e utilização generalizada 
de aplicações de transportes inteligentes e 
de sistemas de gestão. Tal implica o 
planeamento, gestão da procura e sistemas 
de informação, bilhetes e pagamento que 
sejam interoperáveis à escala europeia e a 
plena integração dos fluxos de informação, 
sistemas de gestão, redes de infraestruturas 
e serviços de mobilidade num novo quadro 
multimodal comum baseado em 
plataformas abertas. Tal assegurará 
também a flexibilidade e resposta rápida a 
crises e condições meteorológicas extremas 
mediante a reconfiguração das deslocações 
entre modos. As novas aplicações de 
determinação da posição, navegação e 
cronometria, tornadas possíveis graças aos 
sistemas de navegação por satélite Galileo 
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e EGNOS, serão fundamentais para a 
realização deste objetivo.

e EGNOS, serão fundamentais para a 
realização deste objetivo.

Or. en

Alteração 835
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Pode-se assim reduzir a pressão sobre o 
sistema de transportes e melhorar a 
segurança e a capacidade do transporte de 
mercadorias. É possível, por exemplo, 
combinar veículos com elevado 
desempenho e reduzido impacto ambiental 
com sistemas inteligentes, seguros a bordo 
e baseados em infraestruturas (por 
exemplo, comboios rodoviários). As 
atividades apoiarão também o 
desenvolvimento do sistema de frete 
eletrónico que é um processo de transporte 
de mercadorias sem suporte em papel, em 
que fluxos de informação, serviços e 
pagamentos eletrónicos estão associados a 
fluxos físicos de mercadorias entre modos 
de transporte.

Pode-se assim reduzir a pressão sobre o 
sistema de transportes e melhorar a 
segurança e a capacidade do transporte de 
mercadorias. É possível, por exemplo, 
combinar veículos com elevado 
desempenho e reduzido impacto ambiental 
com sistemas inteligentes, seguros a bordo 
e baseados em infraestruturas (por 
exemplo, sistemas bimodais de pequena 
escala, comboios rodoviários). As 
atividades apoiarão também o 
desenvolvimento do sistema de frete 
eletrónico que é um processo de transporte 
de mercadorias sem suporte em papel, em 
que fluxos de informação, serviços e 
pagamentos eletrónicos estão associados a 
fluxos físicos de mercadorias entre modos 
de transporte.

Or. en

Alteração 836
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.2 – subponto 4.2.4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será atingido visando aspetos 
inerentes à organização, gestão e 
monitorização do desempenho e do risco 
dos sistemas de transporte e incidindo na 
conceção e operações das aeronaves, 
veículos e navios, infraestruturas e
terminais. A tónica será colocada na 
segurança passiva e ativa, na segurança 
preventiva e em melhores processos de 
automatização e formação destinados a 
reduzir o impacto dos erros humanos. 
Serão desenvolvidas ferramentas e técnicas 
especiais a fim de melhor antecipar, avaliar 
e atenuar o impacto das condições 
meteorológicas e de outros perigos 
naturais. As atividades incidirão também 
na integração dos aspetos de segurança no 
planeamento e gestão dos fluxos de 
passageiros e mercadorias, na conceção das 
aeronaves, navios e veículos, na gestão do 
tráfego e sistemas e na conceção de 
terminais.

Este objetivo será atingido visando aspetos 
inerentes à organização, gestão e 
monitorização do desempenho e do risco 
dos sistemas de transporte e incidindo na 
conceção e operações das aeronaves, 
veículos e navios, infraestruturas e 
terminais. A tónica será colocada numa 
transferência modal para transportes e 
sistemas de mobilidade mais seguros, na 
segurança passiva e ativa, na segurança 
preventiva e em melhores processos de 
automatização e formação destinados a 
reduzir o impacto dos erros humanos. 
Serão desenvolvidas ferramentas e técnicas 
especiais a fim de melhor antecipar, avaliar 
e atenuar o impacto das condições 
meteorológicas e de outros perigos 
naturais. As atividades incidirão também 
na integração dos aspetos de segurança no 
planeamento e gestão dos fluxos de 
passageiros e mercadorias, na conceção das 
aeronaves, navios e veículos, na gestão do 
tráfego e sistemas e na conceção de 
terminais.

Or. en

Alteração 837
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 4.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao manter-se na vanguarda das novas 
tecnologias e ao reduzir os custos dos 
atuais processos de fabrico, a investigação 
e a inovação contribuirão para o 
crescimento e a criação de empregos 
altamente qualificados na indústria 
europeia de transportes, face a uma 

Ao manter-se na vanguarda das novas 
tecnologias e ao reduzir os custos, 
melhorar a eficiência dos recursos e a 
eficiência energética dos atuais processos 
de fabrico, a investigação e a inovação 
contribuirão para o crescimento e a criação 
de empregos altamente qualificados na 
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concorrência crescente. O que está em 
causa é a preservação da competitividade 
de um setor económico importante que 
representa diretamente 6,3% do PIB da UE 
e emprega cerca de 13 milhões de pessoas 
na Europa. Os objetivos específicos 
incluem o desenvolvimento da próxima 
geração de meios de transporte inovadores 
e a preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos e 
conceções inovadores e em sistemas de 
controlo inteligentes e processos de 
produção eficientes. A Europa tem como 
objetivo tornar-se o líder mundial da 
eficiência e segurança em todos os modos 
de transporte.

indústria europeia de transportes, face a 
uma concorrência crescente. O que está em 
causa é a preservação da competitividade 
de um setor económico importante que 
representa diretamente 6,3% do PIB da UE 
e emprega cerca de 13 milhões de pessoas 
na Europa. Os objetivos específicos 
incluem o desenvolvimento da próxima 
geração de meios de transporte inovadores 
e a preparação do terreno para a geração 
seguinte, trabalhando em conceitos e 
conceções inovadores e em sistemas de 
controlo inteligentes e processos de 
produção, bem como recursos eficientes. A 
Europa tem como objetivo tornar-se o líder 
mundial da eficiência e segurança em todos 
os modos de transporte.

Or. en

Alteração 838
Antonio Cancian

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – subponto 4.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estas atividades contribuirão para reforçar 
a liderança europeia no domínio das 
aeronaves, comboios de alta velocidade, 
transporte ferroviário (sub)urbano, veículos 
rodoviários, ilacrimabilidade, navios de 
cruzeiro, ferries, navios especializados de 
alta tecnologia e plataformas marinhas. 
Também estimularão a competitividade das 
indústrias europeias em tecnologias e 
sistemas futuros e apoiarão a sua 
diversificação para novos mercados, 
nomeadamente em setores para além do 
setor dos transportes. Incluem o 
desenvolvimento de aeronaves, veículos e 
navios seguros e inovadores que integrem 
unidades de propulsão eficientes e sistemas 
de controlo inteligentes e com elevado 

Estas atividades contribuirão para reforçar 
a liderança europeia no domínio das 
aeronaves, aeronaves de asas rotativas, 
aeronaves regionais e comerciais, 
comboios de alta velocidade, transporte 
ferroviário (sub)urbano, veículos 
rodoviários, ilacrimabilidade, navios de 
cruzeiro, ferries, navios especializados de 
alta tecnologia e plataformas marinhas. 
Também estimularão a competitividade das 
indústrias europeias em tecnologias e 
sistemas futuros e apoiarão a sua 
diversificação para novos mercados, 
nomeadamente em setores para além do 
setor dos transportes. Incluem o 
desenvolvimento de aeronaves, veículos e 
navios seguros e inovadores que integrem 
unidades de propulsão eficientes e sistemas 
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desempenho. de controlo inteligentes e com elevado 
desempenho.

Or. en

Alteração 839
Marian-Jean Marinescu, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo 1 – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3 – subponto 4.3.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.3.4-A. Sistema europeu de navegação 
por satélite: os sistemas EGNOS e Galileo 
constituem um investimento estratégico 
da Europa. As suas novas características 
e os seus desempenhos em termos de 
posicionamento e de oportunidade fazem 
deles elementos fundamentais para a 
gestão de novos conceitos de transporte, 
quer de mercadorias, quer de mobilidade 
das pessoas, sendo transversais a vários 
modos de transporte. Novos sistemas de 
navegação, nomeadamente, a condução 
inteligente, a gestão de tráfego inteligente, 
a prevenção e a atenuação dos incidentes, 
a mobilidade elétrica e a navegação 
conectada, terão de dispor de um 
posicionamento fiável e seguro. As novas 
funções de navegação irão traçar a 
competitividade da Europa no contexto 
mundial e garantir os benefícios públicos 
a partir de aplicações de navegação global 
por satélite nos transportes avaliadas em 
cerca de 40 mil milhões de euros 
(avaliação do impacto do Plano de Ação 
sobre aplicações do sistema global de 
navegação por satélite (GNSS).

Or. en

Alteração 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta de decisão
Anexo 1 – Parte III – ponto 4 – subponto 4.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4.3-A. Logística inteligente
A logística inteligente vai ajudar a 
projetar e a desenvolver sistemas de 
transporte mais eficientes e ecológicos 
através da facilitação logística e do 
custo/tempo de otimização.
Este aspeto implica uma melhor 
compreensão dos padrões de consumo e 
do impacto na logística de transportes 
urbanos, no tráfego e no 
congestionamento, para desenvolver uma 
logística inteligente; desenvolver novos 
instrumentos de TI e de gestão para a 
logística, melhorando os sistemas de 
informação em tempo real para gerir, 
localizar e acompanhar os fluxos de 
transporte, a integração e comunicação 
no veículo e dentro da infraestrutura; 
desenvolver sistemas não convencionais 
para a distribuição de bens; desenvolver 
soluções intermodais competitivas para a 
cadeia de fornecimento e as plataformas 
de logística que melhores os fluxos de 
transporte.

Or. en

Alteração 841
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4.4. Investigação socioeconómica e 
atividades prospetivas para a definição de 
políticas

4.4. Investigação socioeconómica e 
comportamental e atividades prospetivas 
para a definição de políticas
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Or. en

Alteração 842
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São necessárias ações de apoio à análise e 
desenvolvimento de políticas, 
nomeadamente sobre os aspetos 
socioeconómicos dos transportes, a fim de 
promover a inovação e responder aos 
desafios colocados pelos transportes. As 
atividades visarão o desenvolvimento e 
implementação de políticas europeias de 
investigação e inovação no domínio dos 
transportes, estudos prospetivos e 
prospetiva tecnológica, bem como reforço 
do Espaço Europeu da Investigação.

São necessárias ações de apoio à análise e 
desenvolvimento de políticas, 
nomeadamente sobre os aspetos 
socioeconómicos, psicológicos e 
comportamentais dos transportes, a fim de 
promover a inovação e responder aos 
desafios colocados pelos transportes e pela 
mobilidade. As atividades visarão o 
desenvolvimento e implementação de 
políticas europeias de investigação e 
inovação no domínio dos transportes e da 
mobilidade, estudos prospetivos e 
prospetiva tecnológica, bem como reforço 
do Espaço Europeu da Investigação.

Or. en

Alteração 843
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A compreensão do comportamento dos 
utilizadores, da aceitação social, do 
impacto das medidas políticas, dos padrões 
de mobilidade e dos modelos empresariais 
e suas implicações é de primordial 
importância para a evolução do sistema 
europeu de transportes. Proceder-se-á ao 

A compreensão do comportamento dos 
utilizadores, da aceitação social de uma 
mudança comportamental para modos de 
transporte mais sustentáveis, do impacto 
das medidas políticas, dos padrões de 
mobilidade, da sensibilização, mediante 
ferramentas destinadas à pegada de 
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desenvolvimento de cenários tendo em 
conta as tendências societais, os objetivos 
políticos e a prospetiva tecnológica no 
horizonte de 2050. Tendo em vista uma 
melhor compreensão das ligações entre o 
desenvolvimento territorial e o sistema 
europeu de transportes, são necessários 
modelos sólidos com base nos quais 
possam ser tomadas decisões políticas 
fundamentadas.

carbono e dos modelos empresariais e suas 
implicações é de primordial importância 
para a evolução do sistema europeu de 
transportes e de mobilidade. Proceder-se-á 
ao desenvolvimento de cenários tendo em 
conta as tendências societais, as alterações 
demográficas, os objetivos políticos e a 
prospetiva tecnológica no horizonte de 
2050. Tendo em vista uma melhor 
compreensão das ligações entre o 
desenvolvimento territorial e o sistema 
europeu de transportes, entre a logística 
verde, a gestão de mobilidade e como 
evitar os transportes, são necessários 
modelos sólidos com base nos quais 
possam ser tomadas decisões políticas 
fundamentadas.

Or. en

Alteração 844
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 4 – subponto 4.4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A investigação incidirá na forma de evitar 
as desigualdades sociais no acesso à 
mobilidade e no modo de melhorar a 
posição dos utentes da estrada vulneráveis. 
Devem igualmente ser abordadas questões 
económicas, centradas nas formas de 
internalização dos custos externos de todos 
os modos de transporte, bem como a 
fiscalidade e os modelos de determinação 
de preços. É necessária investigação 
prospetiva para avaliar os futuros requisitos 
em matéria de competências e emprego.

A investigação incidirá na forma de evitar 
as desigualdades sociais no acesso à 
mobilidade e no modo de melhorar a 
posição dos utentes da estrada vulneráveis, 
como os peões e os ciclistas. Devem 
igualmente ser abordadas questões 
económicas, centradas nas formas de 
internalização dos custos externos de todos 
os modos de transporte e mobilidade, bem 
como a fiscalidade e os modelos de 
determinação de preços. É necessária 
investigação prospetiva para avaliar os 
futuros requisitos em matéria de 
competências e emprego.

Or. en
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Alteração 845
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 846
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é desenvolver e avaliar medidas de 
adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de gases com efeito 
de estufa tanto do CO2 como de outros 
gases, realçando soluções ecológicas tanto 
tecnológicas como não tecnológicas, 
mediante a produção de dados que 
permitam adotar ações informadas, efetivas 
e em tempo útil, bem como a ligação em 
rede das competências necessárias.

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é desenvolver e avaliar medidas de 
adaptação e atenuação inovadoras, 
sustentáveis e eficazes em termos de custos 
que visem as emissões de gases com efeito 
de estufa tanto do CO2 como de outros 
gases e partículas, bem como aerossóis, 
realçando soluções ecológicas tanto 
tecnológicas como não tecnológicas, 
mediante a produção de dados que 
permitam adotar ações informadas, efetivas 
e em tempo útil, bem como a ligação em 
rede das competências necessárias.

Or. en

Alteração 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – subponto 5.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não dispomos atualmente de 
conhecimentos completos sobre a 
capacidade de a sociedade e a economia se 
adaptarem às alterações climáticas. 
Medidas eficazes, equitativas e socialmente 
aceitáveis para um ambiente e sociedade 
resilientes face às alterações climáticas 
exigirão uma análise integrada dos atuais e 
futuros impactos, vulnerabilidades, 
exposição da população, riscos, custos e 
oportunidades associados à variabilidade e 
às alterações climáticas, tendo em conta os 
riscos de ocorrências extremas e os perigos 
conexos induzidos pelo clima e a sua 
recorrência. Esta análise será igualmente 
desenvolvida no que diz respeito aos 
impactos negativos das alterações 
climáticas na biodiversidade, ecossistemas 
e serviços ecossistémicos, infraestruturas e 
ativos económicos e naturais. A tónica será 
colocada nos ecossistemas naturais e 
ambientes construídos de maior valor, bem 
como em importantes setores sociais, 
culturais e económicos em toda a Europa. 
As ações investigarão os impactos e riscos 
crescentes para a saúde humana 
decorrentes das alterações climáticas e do 
aumento das concentrações de gases com 
efeito de estufa na atmosfera. Os trabalhos 
de investigação avaliarão respostas às 
alterações climáticas que sejam inovadoras, 
equitativas, distribuídas e com boa relação 
custo-eficácia, incluindo a proteção e 
adaptação dos ecossistemas e recursos 
naturais, bem como os efeitos conexos, a 
fim de informar e apoiar o seu 
desenvolvimento e implementação a todos 
os níveis e escalas. Incluirão também os 
potenciais impactos, custos e riscos das 
opções de geoengenharia. Serão estudadas 
as complexas interligações, conflitos e 
sinergias das escolhas políticas em matéria 
de adaptação e prevenção de riscos com 

Não dispomos atualmente de 
conhecimentos completos sobre a 
capacidade de a sociedade e a economia se 
adaptarem às alterações climáticas. 
Medidas eficazes, equitativas e socialmente 
aceitáveis para um ambiente e sociedade 
resilientes face às alterações climáticas 
exigirão uma análise integrada dos atuais e 
futuros impactos, vulnerabilidades, 
exposição da população, riscos, custos e 
oportunidades associados à variabilidade e 
às alterações climáticas, tendo em conta os 
riscos de ocorrências extremas e os perigos 
conexos induzidos pelo clima e a sua 
recorrência. Esta análise será igualmente 
desenvolvida no que diz respeito aos 
impactos negativos das alterações 
climáticas na biodiversidade, ecossistemas 
e serviços ecossistémicos, infraestruturas e 
ativos económicos e naturais. A tónica será 
colocada nos ecossistemas naturais e 
ambientes construídos de maior valor nos 
territórios mais vulneráveis, como as 
ilhas, bem como em importantes setores 
sociais, culturais e económicos em toda a 
Europa. As ações investigarão os impactos 
e riscos crescentes para a saúde humana 
decorrentes das alterações climáticas e do 
aumento das concentrações de gases com 
efeito de estufa na atmosfera. Os trabalhos 
de investigação avaliarão respostas às 
alterações climáticas que sejam inovadoras, 
equitativas, distribuídas e com boa relação 
custo-eficácia, incluindo a proteção e 
adaptação dos ecossistemas e recursos 
naturais, bem como os efeitos conexos, a 
fim de informar e apoiar o seu 
desenvolvimento e implementação a todos 
os níveis e escalas. Incluirão também os 
potenciais impactos, custos e riscos das 
opções de geoengenharia. Serão estudadas 
as complexas interligações, conflitos e 
sinergias das escolhas políticas em matéria 
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outras políticas climáticas e setoriais, 
incluindo os impactos no emprego e nos 
padrões de vida de grupos vulneráveis.

de adaptação e prevenção de riscos com 
outras políticas climáticas e setoriais, 
incluindo os impactos no emprego e nos 
padrões de vida de grupos vulneráveis.

Or. es

Alteração 848
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – subponto 5.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Não dispomos atualmente de 
conhecimentos completos sobre a 
capacidade de a sociedade e a economia se 
adaptarem às alterações climáticas.
Medidas eficazes, equitativas e socialmente 
aceitáveis para um ambiente e sociedade 
resilientes face às alterações climáticas 
exigirão uma análise integrada dos atuais e 
futuros impactos, vulnerabilidades, 
exposição da população, riscos, custos e 
oportunidades associados à variabilidade e 
às alterações climáticas, tendo em conta os 
riscos de ocorrências extremas e os perigos 
conexos induzidos pelo clima e a sua 
recorrência. Esta análise será igualmente 
desenvolvida no que diz respeito aos 
impactos negativos das alterações 
climáticas na biodiversidade, ecossistemas 
e serviços ecossistémicos, infraestruturas e 
ativos económicos e naturais. A tónica será 
colocada nos ecossistemas naturais e 
ambientes construídos de maior valor, bem 
como em importantes setores sociais, 
culturais e económicos em toda a Europa.
As ações investigarão os impactos e riscos 
crescentes para a saúde humana 
decorrentes das alterações climáticas e do 
aumento das concentrações de gases com 
efeito de estufa na atmosfera. Os trabalhos 
de investigação avaliarão respostas às 

Não dispomos atualmente de 
conhecimentos completos sobre a 
capacidade de a sociedade e a economia se 
adaptarem às alterações climáticas.
Medidas eficazes, equitativas e socialmente 
aceitáveis para um ambiente e sociedade 
resilientes face às alterações climáticas 
exigirão uma análise integrada dos atuais e 
futuros impactos, vulnerabilidades, 
exposição da população, riscos, custos e 
oportunidades associados à variabilidade e 
às alterações climáticas, tendo em conta os 
riscos de ocorrências extremas e os perigos 
conexos induzidos pelo clima e a sua 
recorrência. Esta análise será igualmente 
desenvolvida no que diz respeito aos 
impactos negativos das alterações 
climáticas na biodiversidade, ecossistemas 
e serviços ecossistémicos, infraestruturas e 
ativos económicos e naturais. A tónica será 
colocada nos ecossistemas naturais e 
ambientes construídos de maior valor, bem 
como em importantes setores sociais, 
culturais e económicos em toda a Europa.
As ações investigarão os impactos e riscos 
crescentes para a saúde humana 
decorrentes das alterações climáticas e do 
aumento das concentrações de gases com 
efeito de estufa na atmosfera. Os trabalhos 
de investigação avaliarão respostas às 
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alterações climáticas que sejam inovadoras, 
equitativas, distribuídas e com boa relação 
custo-eficácia, incluindo a proteção e 
adaptação dos ecossistemas e recursos 
naturais, bem como os efeitos conexos, a 
fim de informar e apoiar o seu 
desenvolvimento e implementação a todos 
os níveis e escalas. Incluirão também os 
potenciais impactos, custos e riscos das 
opções de geoengenharia. Serão estudadas 
as complexas interligações, conflitos e 
sinergias das escolhas políticas em matéria 
de adaptação e prevenção de riscos com 
outras políticas climáticas e setoriais, 
incluindo os impactos no emprego e nos 
padrões de vida de grupos vulneráveis.

alterações climáticas que sejam inovadoras, 
equitativas, distribuídas e com boa relação 
custo-eficácia, incluindo a proteção e 
adaptação dos ecossistemas e recursos 
naturais, bem como os efeitos conexos, a 
fim de informar e apoiar o seu 
desenvolvimento e implementação a todos 
os níveis e escalas. Serão estudadas as 
complexas interligações, conflitos e 
sinergias das escolhas políticas em matéria 
de adaptação e prevenção de riscos com 
outras políticas climáticas e setoriais, 
incluindo os impactos no emprego e nos 
padrões de vida de grupos vulneráveis.

Or. en

Alteração 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – subponto 5.1.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É essencial estudar os impactos regionais 
das alterações climáticas no ecossistema, 
nos recursos hídricos, na agricultura e na 
silvicultura, a fim de analisar o seu 
impacto na vida, na saúde e noutros 
domínios socioeconómicos humanos, mas 
também investigar a influência direta e 
indireta das alterações climáticas na 
dinâmica e na capacidade do ecossistema.

Or. en

Alteração 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.1 – subponto 5.1.3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5.1.3-A. Alterações climáticas e questões 
relativas à gestão da água
O tema das alterações climáticas deve 
estar relacionado com as questões de 
gestão da água. No futuro, os grandes 
desafios para a investigação em matéria 
de água irão resultar principalmente da 
necessidade de abordar o tema cada vez 
mais associado às questões das mudanças 
a nível global, às alterações climáticas, à 
crescente importância geopolítica, bem 
como aos aspetos em matéria de energia e 
saúde.
Os recursos hídricos devem ser 
considerados e geridos de forma holística, 
o que inclui regiões naturais e questões 
ecológicas, uma compreensão dos serviços 
relativos ao ecossistema como um 
processo, a proteção da qualidade da água 
potável e diferentes sistemas políticos e 
estruturas institucionais.
A base de conhecimento deve integrar o 
conceito de «caudais ecológicos» e tomar 
em conta os serviços relativos ao 
ecossistema baseados na água; realça que 
é necessário ter em conta que as 
alterações do ciclo hidrológico dependem 
do habitat e que tal influencia a 
percentagem da água que é reciclada.

Or. en

Alteração 851
Hermann Winkler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – título

Texto da Comissão Alteração

5.2. Gestão sustentável dos recursos 5.2. Gestão sustentável dos recursos 
naturais, ecossistemas e património 
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naturais e ecossistemas cultural

Or. de

Alteração 852
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – título

Texto da Comissão Alteração

5.2. Gestão sustentável dos recursos 
naturais e ecossistemas

5.2. Gestão sustentável dos recursos 
naturais e recursos do património cultural 
material e ecossistemas

Or. en

Justificação

Se não Sem incluirmos o património cultural no Horizonte 2020, toda a base para a 
conservação do património cultural na Europa será eliminada.

Alteração 853
Hermann Winkler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As sociedades enfrentam um importante 
desafio no que diz respeito ao 
estabelecimento de um equilíbrio 
sustentável entre as necessidades humanas 
e o ambiente. Os recursos ambientais, 
incluindo a água, o ar, a biomassa, os solos 
férteis, a biodiversidade, os ecossistemas e 
os serviços que estes proporcionam, estão 
subjacentes ao funcionamento da economia 
europeia e mundial e à qualidade de vida. 
Prevê-se que as oportunidades comerciais a 
nível global relacionadas com os recursos 
naturais representem mais de 2 biliões de 

As sociedades enfrentam um importante 
desafio no que diz respeito ao 
estabelecimento de um equilíbrio 
sustentável entre as necessidades humanas 
e o ambiente. Os recursos ambientais, 
incluindo a água, o ar, a biomassa, os solos 
férteis, a biodiversidade, os ecossistemas e 
os serviços que estes proporcionam, bem 
como os recursos de origem 
antropogénica, incluindo o património 
cultural e as paisagens rurais, estão 
subjacentes ao funcionamento da economia 
europeia e mundial e à qualidade de vida. 
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euros até 205025. Não obstante, os 
ecossistemas na Europa e a nível mundial 
estão a ser degradados para além da sua 
capacidade de regeneração e os recursos 
ambientais estão a ser excessivamente 
explorados. Por exemplo, na União 
perdem-se anualmente 1000 km² de alguns 
dos solos mais férteis e dos ecossistemas 
de maior valor e um quarto da água doce é 
desperdiçada. A manutenção destes 
padrões não é uma opção. A investigação 
deve contribuir para inverter as tendências 
prejudiciais para o ambiente e garantir que 
os ecossistemas continuem a fornecer os 
recursos, bens e serviços que são essenciais 
para o bem-estar e a prosperidade 
económica.

Prevê-se que as oportunidades comerciais a 
nível global relacionadas com os recursos 
naturais representem mais de 2 biliões de 
euros até 205025. As oportunidades 
comerciais decorrentes do património 
cultural europeu e do setor criativo 
representam 3,3 % do PIB da Europa. As 
atividades turísticas relacionadas com o 
património cultural geram um volume de 
negócios de 338 mil milhões de euros. 
Não obstante, os ecossistemas na Europa e 
a nível mundial estão a ser degradados para 
além da sua capacidade de regeneração e 
os recursos ambientais estão a ser 
excessivamente explorados. Por exemplo, 
na União perdem-se anualmente 1000 km² 
de alguns dos solos mais férteis e dos 
ecossistemas de maior valor e um quarto da 
água doce é desperdiçada. Não podemos 
continuar assim. A investigação deve 
contribuir para inverter as tendências 
prejudiciais para o ambiente e garantir que 
os ecossistemas continuem a fornecer os 
recursos, bens e serviços que são essenciais 
para o bem-estar e a prosperidade 
económica.

Or. de

Justificação

Dados constantes do Relatório sobre a Competitividade da UE 2010.

Alteração 854
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As sociedades enfrentam um importante 
desafio no que diz respeito ao 
estabelecimento de um equilíbrio 
sustentável entre as necessidades humanas 
e o ambiente. Os recursos ambientais, 

As sociedades enfrentam um importante 
desafio no que diz respeito ao 
estabelecimento de um equilíbrio 
sustentável entre as necessidades humanas 
e o ambiente. Os recursos ambientais, 
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incluindo a água, o ar, a biomassa, os solos 
férteis, a biodiversidade, os ecossistemas e 
os serviços que estes proporcionam, estão 
subjacentes ao funcionamento da economia 
europeia e mundial e à qualidade de vida. 
Prevê-se que as oportunidades comerciais a 
nível global relacionadas com os recursos 
naturais representem mais de 2 biliões de 
euros até 2050. Não obstante, os 
ecossistemas na Europa e a nível mundial 
estão a ser degradados para além da sua 
capacidade de regeneração e os recursos 
ambientais estão a ser excessivamente 
explorados. Por exemplo, na União 
perdem-se anualmente 1000 km² de alguns 
dos solos mais férteis e dos ecossistemas 
de maior valor e um quarto da água doce é 
desperdiçada. A manutenção destes 
padrões não é uma opção. A investigação 
deve contribuir para inverter as tendências 
prejudiciais para o ambiente e garantir que 
os ecossistemas continuem a fornecer os 
recursos, bens e serviços que são essenciais 
para o bem-estar e a prosperidade 
económica.

incluindo a água, o ar, a biomassa, os solos 
férteis, a biodiversidade, os ecossistemas, 
assim como os recursos criados pelo 
Homem, incluindo o património cultural 
material e as paisagens culturais, e os 
serviços que estes proporcionam, estão 
subjacentes ao funcionamento da economia 
europeia e mundial e à qualidade de vida. 
Prevê-se que as oportunidades comerciais a 
nível global relacionadas com os recursos 
naturais representem mais de 2 biliões de 
euros até 2050. O setor empresarial 
europeu relacionado com o património 
cultural e a economia criativa é 
responsável por 3,3% do PIB na Europa 
(Relatório sobre a Competitividade 
Europeia 2010, p. 166;191), 
representando o volume de negócios 
resultante do turismo devido a atividades 
ligadas ao património cultural a verba de 
338 mil milhões de euros por ano 
(Direção do Património Cultural, 
Noruega: Monumentos do Património 
Cultural e edifícios históricos como 
geradores de valor numa economia 
pós-industrial, p. 5). Não obstante, os 
ecossistemas na Europa e a nível mundial 
estão a ser degradados para além da sua 
capacidade de regeneração e os recursos 
ambientais estão a ser excessivamente 
explorados. Por exemplo, na União 
perdem-se anualmente 1000 km² de alguns 
dos solos mais férteis e dos ecossistemas 
de maior valor e um quarto da água doce é 
desperdiçada. A manutenção destes 
padrões não é uma opção. A investigação 
deve contribuir para inverter as tendências 
prejudiciais para o ambiente e garantir que 
os ecossistemas continuem a fornecer os 
recursos, bens e serviços que são essenciais 
para o bem-estar e a prosperidade 
económica.

Or. en

Justificação

O património cultural tem um efeito não despiciendo no PIB da Europa. O património 
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cultural deve, por isso, ser incluído no Horizonte 2020.

Alteração 855
Hermann Winkler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é proporcionar conhecimentos para uma 
gestão dos recursos naturais que permita 
atingir um equilíbrio sustentável entre 
recursos limitados e as necessidades da 
sociedade e da economia.

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é proporcionar conhecimentos para uma 
gestão dos recursos naturais e culturais 
que permita atingir um equilíbrio 
sustentável entre recursos limitados e as 
necessidades da sociedade e da economia.

Or. de

Alteração 856
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é proporcionar conhecimentos para uma 
gestão dos recursos naturais que permita 
atingir um equilíbrio sustentável entre 
recursos limitados e as necessidades da 
sociedade e da economia.

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é proporcionar conhecimentos para uma 
gestão dos recursos naturais e culturais 
que permita atingir um equilíbrio 
sustentável entre recursos limitados não 
renováveis e as necessidades da sociedade 
e da economia.

Or. en

Alteração 857
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é proporcionar conhecimentos para uma 
gestão dos recursos naturais que permita 
atingir um equilíbrio sustentável entre 
recursos limitados e as necessidades da 
sociedade e da economia.

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
é proporcionar conhecimentos para uma 
gestão e proteção dos recursos naturais que 
permita atingir um equilíbrio sustentável 
entre recursos limitados e as necessidades 
da sociedade e da economia.

Or. en

Alteração 858
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – subponto 5.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações da sociedade desencadeiam riscos 
de alterações ambientais que são 
irreversíveis e que alteram as 
características dos ecossistemas. É vital 
antecipar esses riscos mediante a avaliação, 
monitorização e previsão do impacto das 
atividades humanas no ambiente e das 
alterações ambientais no bem-estar 
humano. A investigação sobre os 
ecossistemas marinhos (desde as zonas 
costeiras até às águas profundas), urbanos, 
terrestres e de água doce, incluindo 
ecossistemas dependentes das águas 
subterrâneas, permitirá melhorar a nossa 
compreensão das complexas interações 
entre recursos naturais e sistemas sociais, 
económicos e ecológicos, incluindo pontos 
de rutura naturais e resiliência, ou 
fragilidade, dos sistemas humanos e 
biológicos. Estudará a forma como os 
ecossistemas funcionam e reagem aos 
impactos antropogénicos, o modo como 
podem ser reabilitados e como as 
economias e o bem-estar humano serão 
afetados. Estudará também soluções para 
abordar os desafios relativos aos recursos. 

As ações da sociedade desencadeiam riscos 
de alterações ambientais que são 
irreversíveis e que alteram as 
características dos ecossistemas. É vital 
antecipar esses riscos mediante a avaliação, 
monitorização e previsão do impacto das 
atividades humanas no ambiente e das 
alterações ambientais no bem-estar 
humano. A investigação sobre os 
ecossistemas marinhos (desde as zonas 
costeiras até às águas profundas), urbanos, 
terrestres e de água doce, incluindo 
ecossistemas dependentes das águas 
subterrâneas, permitirá melhorar a nossa 
compreensão das complexas interações 
entre recursos naturais e sistemas sociais, 
económicos e ecológicos, incluindo pontos 
de rutura naturais e resiliência, ou 
fragilidade, dos sistemas humanos e 
biológicos. Estudará a forma como os 
ecossistemas funcionam e reagem aos 
impactos antropogénicos, o modo como 
podem ser reabilitados e como as 
economias e o bem-estar humano serão 
afetados. Estudará também soluções para 
abordar os desafios relativos aos recursos. 
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Contribuirá para políticas e práticas que 
assegurem que as atividades sociais e 
económicas se processem dentro dos 
limites da sustentabilidade e adaptabilidade 
dos ecossistemas e da biodiversidade.

Contribuirá para políticas e práticas que 
assegurem que as atividades sociais e 
económicas se processem dentro dos 
limites da sustentabilidade e adaptabilidade 
dos ecossistemas e da biodiversidade. É 
necessária uma melhor compreensão dos 
fatores ambientais determinantes da 
saúde e do bem-estar e dos mecanismos 
mediadores, para dar fundamento a 
estratégias eficazes de proteção da saúde e 
contribuir com informações para os 
programas e as políticas da União.
O avanço do conhecimento constitui uma 
preocupação fundamental, num momento 
em que os aspetos sociais, económicos e 
ambientais estão a contribuir para um 
cenário de mudança global, como 
comprovado pelo fenómeno dos incêndios 
florestais. Uma melhor compreensão dos 
fenómenos físicos e sociais que levam à 
ocorrência dos incêndios nas florestas 
constitui uma necessidade imperiosa. A 
simulação, recolha e análise de dados são 
fundamentais para alimentar os sistemas 
de apoio à tomada de decisões baseados 
na investigação, enquanto forma 
primordial de prevenção dos fogos 
florestais e de reforço da eficiência do 
combate e atenuação dos prejuízos 
humanos, ambientais, sociais e 
económicos que deles decorrem.
A investigação sobre os ecossistemas 
marinhos (desde as zonas costeiras até às 
águas profundas), polares, urbanos, 
terrestres e de água doce, incluindo 
ecossistemas dependentes das águas 
subterrâneas e respetiva diversidade 
biológica, permitirá melhorar a nossa 
compreensão acerca das complexas 
interações entre recursos naturais e 
sistemas sociais, económicos e ecológicos, 
incluindo pontos de rutura naturais e 
resiliência, ou fragilidade, dos sistemas 
humanos e biológicos. A investigação 
estudará a forma como os ecossistemas 
funcionam e reagem aos impactos 
antropogénicos, o modo como estes 
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impactos podem ser minimizados, o modo 
como os ecossistemas podem ser 
reabilitados e como as economias e o 
bem-estar humano serão afetados. 
Estudará também soluções para abordar 
os desafios relativos aos recursos. 
Contribuirá para políticas e práticas que 
assegurem que as atividades sociais e 
económicas se processem dentro dos 
limites da sustentabilidade e 
adaptabilidade dos ecossistemas e da 
biodiversidade.

Or. en

Alteração 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – subponto 5.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações da sociedade desencadeiam riscos 
de alterações ambientais que são 
irreversíveis e que alteram as 
características dos ecossistemas. É vital 
antecipar esses riscos mediante a avaliação, 
monitorização e previsão do impacto das 
atividades humanas no ambiente e das 
alterações ambientais no bem-estar 
humano. A investigação sobre os 
ecossistemas marinhos (desde as zonas 
costeiras até às águas profundas), urbanos, 
terrestres e de água doce, incluindo 
ecossistemas dependentes das águas 
subterrâneas, permitirá melhorar a nossa 
compreensão das complexas interações 
entre recursos naturais e sistemas sociais, 
económicos e ecológicos, incluindo pontos 
de rutura naturais e resiliência, ou 
fragilidade, dos sistemas humanos e 
biológicos. Estudará a forma como os 
ecossistemas funcionam e reagem aos 
impactos antropogénicos, o modo como 
podem ser reabilitados e como as 

As ações da sociedade desencadeiam riscos 
de alterações ambientais que são 
irreversíveis e que alteram as 
características dos ecossistemas. É vital 
antecipar esses riscos mediante a avaliação, 
monitorização e previsão do impacto das 
atividades humanas no ambiente e das 
alterações ambientais no bem-estar 
humano. A investigação sobre os 
ecossistemas marinhos (desde as zonas 
costeiras até às águas profundas), urbanos, 
terrestres e de água doce, incluindo 
ecossistemas dependentes das águas 
subterrâneas, permitirá melhorar a nossa 
compreensão das complexas interações 
entre recursos naturais e sistemas sociais, 
económicos e ecológicos, incluindo pontos 
de rutura naturais e resiliência, ou 
fragilidade, dos sistemas humanos e 
biológicos. Estudará a forma como os 
ecossistemas funcionam e reagem aos 
impactos antropogénicos, o modo como 
podem ser reabilitados e como as 
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economias e o bem-estar humano serão 
afetados. Estudará também soluções para 
abordar os desafios relativos aos recursos. 
Contribuirá para políticas e práticas que 
assegurem que as atividades sociais e 
económicas se processem dentro dos 
limites da sustentabilidade e adaptabilidade 
dos ecossistemas e da biodiversidade.

economias e o bem-estar humano serão 
afetados. Estudará também soluções para 
abordar os desafios relativos aos recursos. 
É necessária inovação para criar novos 
modelos de gestão da água que garantam 
a transparência. Convirá, neste contexto, 
incluir: informação sobre a origem da 
água, distribuição equitativa e o 
procedimento para a sua venda e 
utilização. Contribuirá para políticas e 
práticas que assegurem que as atividades 
sociais e económicas se processem dentro 
dos limites da sustentabilidade e 
adaptabilidade dos ecossistemas e da 
biodiversidade.

Or. en

Alteração 860
Hermann Winkler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – subponto 5.2.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O património cultural constitui partes 
essencial do ambiente e a sua 
manutenção contribui, de forma tangível, 
tanto para o bem-estar das pessoas, como 
para a sustentabilidade da economia 
europeia.

Or. de

Alteração 861
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – subponto 5.2.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o património cultural é 
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considerado uma parte essencial do 
contexto ambiental e a sua preservação 
como um contributo concreto para uma 
economia sustentável e o bem-estar 
humano na Europa.

Or. en

Alteração 862
Hermann Winkler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – subponto 5.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas sociais, económicos e de 
governação têm ainda de abordar a questão 
da depleção dos recursos e dos danos para 
os ecossistemas. A investigação e inovação 
apoiarão as decisões políticas necessárias 
para gerir os recursos naturais e os 
ecossistemas de modo a evitar alterações 
climáticas e ambientais negativas, ou 
permitir a adaptação às mesmas, e 
promover mudanças institucionais, 
económicas, comportamentais e 
tecnológicas que assegurem a 
sustentabilidade. A ênfase será colocada 
em ecossistemas e serviços ecossistémicos 
de importância crítica para políticas 
relevantes, como a água doce, os mares e 
os oceanos, a qualidade do ar, a 
biodiversidade, a utilização dos terrenos e 
os solos. A resiliência das sociedades e 
ecossistemas às catástrofes, incluindo 
perigos naturais, será apoiada mediante a 
melhoria das capacidades de previsão, 
alerta precoce e avaliação das 
vulnerabilidades e impactos, incluindo a 
dimensão multirriscos. A investigação e a 
inovação apoiarão assim as políticas em 
matéria de ambiente e de eficiência na 
utilização dos recursos e as opções para 
uma efetiva governação baseada em dados 
factuais dentro de limites de 

Os sistemas sociais, económicos e de 
governação têm ainda de abordar a questão 
da depleção dos recursos e dos danos para 
os ecossistemas. A investigação e inovação 
apoiarão as decisões políticas necessárias 
para gerir os recursos naturais e culturais e 
os ecossistemas de modo a evitar 
alterações climáticas e ambientais 
negativas, ou permitir a adaptação às 
mesmas, e promover mudanças
institucionais, económicas, 
comportamentais e tecnológicas que 
assegurem a sustentabilidade. A ênfase 
será colocada em ecossistemas e serviços 
ecossistémicos de importância crítica para 
políticas relevantes, como a água doce, os 
mares e os oceanos, a qualidade do ar, a 
biodiversidade, a utilização dos terrenos e 
os solos. A resiliência das sociedades e 
ecossistemas às catástrofes, incluindo 
perigos naturais, será apoiada mediante a 
melhoria das capacidades de previsão, 
alerta precoce e avaliação das 
vulnerabilidades e impactos, incluindo a 
dimensão multirriscos. A investigação e a 
inovação apoiarão assim as políticas em 
matéria de ambiente e de eficiência na 
utilização dos recursos e as opções para 
uma efetiva governação baseada em dados 
factuais dentro de limites de 
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funcionamento seguros. Serão 
desenvolvidas formas inovadoras de 
aumentar a coerência das políticas, 
encontrar soluções de compromisso e gerir 
conflitos de interesses, bem como de 
melhorar a sensibilização do público para 
os resultados da investigação e a 
participação dos cidadãos no processo de 
tomada de decisões.

funcionamento seguros. Serão 
desenvolvidas formas inovadoras de 
aumentar a coerência das políticas, 
encontrar soluções de compromisso e gerir 
conflitos de interesses, bem como de 
melhorar a sensibilização do público para 
os resultados da investigação e a 
participação dos cidadãos no processo de 
tomada de decisões.

Or. de

Alteração 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – subponto 5.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas sociais, económicos e de 
governação têm ainda de abordar a questão 
da depleção dos recursos e dos danos para 
os ecossistemas. A investigação e inovação 
apoiarão as decisões políticas necessárias 
para gerir os recursos naturais e os 
ecossistemas de modo a evitar alterações 
climáticas e ambientais negativas, ou 
permitir a adaptação às mesmas, e 
promover mudanças institucionais, 
económicas, comportamentais e 
tecnológicas que assegurem a 
sustentabilidade. A ênfase será colocada 
em ecossistemas e serviços ecossistémicos 
de importância crítica para políticas 
relevantes, como a água doce, os mares e 
os oceanos, a qualidade do ar, a 
biodiversidade, a utilização dos terrenos e 
os solos. A resiliência das sociedades e 
ecossistemas às catástrofes, incluindo 
perigos naturais, será apoiada mediante a 
melhoria das capacidades de previsão, 
alerta precoce e avaliação das 
vulnerabilidades e impactos, incluindo a 
dimensão multirriscos. A investigação e a 
inovação apoiarão assim as políticas em 

Os sistemas sociais, económicos e de 
governação têm ainda de abordar a questão 
da depleção dos recursos e dos danos para 
os ecossistemas. A investigação e inovação 
apoiarão as decisões políticas necessárias 
para gerir os recursos naturais e os 
ecossistemas de modo a evitar alterações 
climáticas e ambientais negativas, ou 
permitir a adaptação às mesmas, e 
promover mudanças institucionais, 
económicas, comportamentais e 
tecnológicas que assegurem a 
sustentabilidade. A ênfase será colocada 
em ecossistemas e serviços ecossistémicos 
de importância crítica para políticas 
relevantes, como a água doce, os mares e 
os oceanos, a qualidade do ar, a 
biodiversidade, a utilização dos terrenos e 
os solos. A resiliência das sociedades e 
ecossistemas às catástrofes, incluindo 
perigos naturais, será apoiada mediante a 
melhoria das capacidades de previsão, 
alerta precoce e avaliação das 
vulnerabilidades e impactos, incluindo a 
dimensão multirriscos. A investigação e a 
inovação apoiarão assim as políticas em 
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matéria de ambiente e de eficiência na 
utilização dos recursos e as opções para 
uma efetiva governação baseada em dados 
factuais dentro de limites de 
funcionamento seguros. Serão 
desenvolvidas formas inovadoras de 
aumentar a coerência das políticas, 
encontrar soluções de compromisso e gerir 
conflitos de interesses, bem como de 
melhorar a sensibilização do público para 
os resultados da investigação e a 
participação dos cidadãos no processo de 
tomada de decisões.

matéria de ambiente e de eficiência na 
utilização dos recursos e as opções para 
uma efetiva governação baseada em dados 
factuais dentro de limites de 
funcionamento seguros. Serão 
desenvolvidas formas inovadoras de 
aumentar a coerência das políticas, 
encontrar soluções de compromisso e gerir 
conflitos de interesses, bem como de 
melhorar a sensibilização do público para 
os resultados da investigação e a 
participação dos cidadãos no processo de 
tomada de decisões. É preciso analisar a 
disponibilidade e a produtividade de todos 
os recursos substanciais nos vários níveis 
territoriais pertinentes: global, regional e 
local e as consequências socioeconómicas 
associadas devem ser analisadas por 
forma a criar opções para as ações 
políticas.

Or. en

Alteração 864
Angelika Niebler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.2 – subponto 5.2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os sistemas sociais, económicos e de 
governação têm ainda de abordar a questão 
da depleção dos recursos e dos danos para 
os ecossistemas. A investigação e inovação 
apoiarão as decisões políticas necessárias 
para gerir os recursos naturais e os 
ecossistemas de modo a evitar alterações 
climáticas e ambientais negativas, ou 
permitir a adaptação às mesmas, e 
promover mudanças institucionais, 
económicas, comportamentais e 
tecnológicas que assegurem a 
sustentabilidade. A ênfase será colocada 
em ecossistemas e serviços ecossistémicos 
de importância crítica para políticas 

Os sistemas sociais, económicos e de 
governação têm ainda de abordar a questão 
da depleção dos recursos e dos danos para 
os ecossistemas. A investigação e inovação 
apoiarão as decisões políticas necessárias 
para gerir os recursos naturais, culturais e 
os ecossistemas de modo a evitar 
alterações climáticas e ambientais 
negativas, ou permitir a adaptação às 
mesmas, e promover mudanças 
institucionais, económicas, 
comportamentais e tecnológicas que 
assegurem a sustentabilidade. A ênfase 
será colocada em ecossistemas e serviços 
ecossistémicos de importância crítica para 
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relevantes, como a água doce, os mares e 
os oceanos, a qualidade do ar, a 
biodiversidade, a utilização dos terrenos e 
os solos. A resiliência das sociedades e 
ecossistemas às catástrofes, incluindo 
perigos naturais, será apoiada mediante a 
melhoria das capacidades de previsão, 
alerta precoce e avaliação das 
vulnerabilidades e impactos, incluindo a 
dimensão multirriscos. A investigação e a 
inovação apoiarão assim as políticas em 
matéria de ambiente e de eficiência na 
utilização dos recursos e as opções para 
uma efetiva governação baseada em dados 
factuais dentro de limites de 
funcionamento seguros. Serão 
desenvolvidas formas inovadoras de 
aumentar a coerência das políticas, 
encontrar soluções de compromisso e gerir 
conflitos de interesses, bem como de 
melhorar a sensibilização do público para 
os resultados da investigação e a 
participação dos cidadãos no processo de 
tomada de decisões.

políticas relevantes, como a água doce, os 
mares e os oceanos, a qualidade do ar, a 
biodiversidade, a utilização dos terrenos e 
os solos. A resiliência das sociedades e 
ecossistemas às catástrofes, incluindo 
perigos naturais, será apoiada mediante a 
melhoria das capacidades de previsão, 
alerta precoce e avaliação das 
vulnerabilidades e impactos, incluindo a 
dimensão multirriscos. A investigação e a 
inovação apoiarão assim as políticas em 
matéria de ambiente e de eficiência na 
utilização dos recursos e as opções para 
uma efetiva governação baseada em dados 
factuais dentro de limites de 
funcionamento seguros. Serão 
desenvolvidas formas inovadoras de 
aumentar a coerência das políticas, 
encontrar soluções de compromisso e gerir 
conflitos de interesses, bem como de 
melhorar a sensibilização do público para 
os resultados da investigação e a 
participação dos cidadãos no processo de 
tomada de decisões.

Or. en

Alteração 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Setores como os da construção, produtos 
químicos, automóvel, aeroespacial e 
máquinas e equipamentos, que têm um 
valor acrescentado combinado superior a 
1 000 milhares de milhões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
primas. A União é autossuficiente em 
minerais destinados à construção. No 
entanto, embora a União seja um dos 
maiores produtores mundiais de 

Setores como os da construção, produtos 
químicos, automóvel, aeroespacial e 
máquinas e equipamentos, que têm um 
valor acrescentado combinado superior a 
1 000 milhares de milhões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a 
matérias-primas. No entanto, embora a 
União seja um dos maiores produtores 
mundiais de determinados minerais 
industriais, continua a ser um importador 
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determinados minerais industriais, continua
a ser um importador líquido da maioria 
deles. Além disso, a União está altamente 
dependente das importações de minerais 
metálicos e totalmente dependente da 
importação de algumas matérias-primas 
críticas.

líquido da maioria deles. Além disso, a 
União está altamente dependente das 
importações de minerais metálicos e 
totalmente dependente da importação de 
algumas matérias-primas críticas.

Or. en

Alteração 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As tendências recentes indicam que a 
procura de matérias-primas será 
determinada pelo desenvolvimento das 
economias emergentes, bem como pela 
rápida difusão de tecnologias facilitadoras 
essenciais. A Europa tem de assegurar a 
gestão sustentável e garantir um 
aprovisionamento sustentável de matérias-
primas no interior e para além das suas 
fronteiras para todos os setores que 
dependem do acesso a matérias-primas. Os 
objetivos da política relativa a 
matérias-primas críticas são apresentados 
na Iniciativa da Comissão sobre 
Matérias-Primas.

As tendências recentes indicam que a 
procura de matérias-primas será 
determinada pela procura permanente das 
economias pelo desenvolvimento das 
economias emergentes, bem como pela 
rápida difusão de tecnologias facilitadoras 
essenciais. A Europa tem de assegurar a 
gestão sustentável e garantir um 
aprovisionamento sustentável de matérias-
primas no interior e para além das suas 
fronteiras para todos os setores que 
dependem das matérias-primas. Os 
objetivos da política relativa a 
matérias-primas críticas são apresentados 
na Iniciativa da Comissão sobre 
Matérias-Primas.

Or. en

Alteração 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras que 
permitam uma boa relação custo-eficácia e 
a sustentabilidade ambiental da exploração, 
extração, transformação, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental.

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras que 
permitam uma boa relação custo-eficácia e 
a sustentabilidade ambiental da exploração, 
extração, eficiência dos recursos, 
reutilização, transformação, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental.

Or. en

Alteração 868
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras que 
permitam uma boa relação custo-eficácia e 
a sustentabilidade ambiental da exploração, 
extração, transformação, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental.

Por conseguinte, o objetivo desta atividade 
consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas, 
quer na terra, quer no fundo marinho e 
desenvolver soluções inovadoras que 
permitam uma boa relação custo-eficácia e 
a sustentabilidade ambiental da exploração, 
extração, transformação, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental.

Or. en

Alteração 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – subponto 5.3.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será melhorada a avaliação da 
disponibilidade a longo prazo de recursos 
mundiais e da União, incluindo o acesso a 
minas urbanas (aterros e resíduos da 
exploração mineira), recursos em águas 
profundas (por exemplo, extração de 
minerais de terras raras nos fundos 
marinhos) e as incertezas associadas. Estes 
conhecimentos permitirão à sociedade uma 
utilização, reciclagem e reutilização mais 
eficientes de matérias-primas escassas ou 
ambientalmente prejudiciais. Desenvolverá 
também regras, práticas e normas a nível 
global aplicáveis à exploração, extração e 
transformação de recursos de uma forma
economicamente viável, sã do ponto de 
vista ambiental e socialmente aceitável, 
incluindo práticas de utilização dos solos e 
de ordenamento do espaço marinho.

Será melhorada a avaliação da 
disponibilidade a longo prazo de recursos 
mundiais e da União, incluindo o acesso a 
minas urbanas (aterros e resíduos da 
exploração mineira), recursos em águas 
profundas (por exemplo, extração de 
minerais de terras raras nos fundos 
marinhos), a transformação de minérios e 
dos seus produtos derivados e as 
incertezas associadas. Estes conhecimentos 
permitirão à sociedade uma utilização, 
reciclagem e reutilização mais eficientes de 
matérias-primas escassas ou 
ambientalmente prejudiciais. Desenvolverá 
também regras, práticas e normas a nível 
global aplicáveis à exploração, extração e 
transformação de recursos de uma forma 
economicamente viável, sã do ponto de 
vista ambiental e socialmente aceitável, 
incluindo práticas de utilização dos solos e 
de ordenamento do espaço marinho. A 
cooperação internacional, incluindo a 
cooperação em matéria de 
desenvolvimento de uma melhor 
governação internacional de recursos e a 
cooperação entre os serviços geológicos 
nacionais são relevantes neste contexto e 
há que prossegui-la.

Or. en

Alteração 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – subponto 5.3.2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

5.3.2. Promover o abastecimento e 
utilização sustentáveis de matérias-primas, 
abrangendo a exploração, extração, 
transformação, reciclagem e recuperação

5.3.2. Promover o abastecimento e 
utilização e reutilização sustentáveis e 
eficientes de matérias-primas, abrangendo 
a exploração, extração, transformação, 
eficiência energética, reutilização,
reciclagem e recuperação

Or. en

Alteração 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – subponto 5.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É indispensável investigação e inovação ao 
longo de todo o ciclo de vida dos materiais, 
a fim de garantir um fornecimento e gestão 
a preços comportáveis, fiável e sustentável 
de matérias-primas essenciais para as 
indústrias europeias. O desenvolvimento e 
a implantação de tecnologias de prospeção, 
extração e transformação economicamente 
viáveis, socialmente aceitáveis e 
respeitadoras do ambiente permitirão 
reforçar a utilização eficiente dos recursos. 
Explorar-se-á assim também o potencial 
das minas urbanas. Modelos empresariais, 
processos e tecnologias novas e 
economicamente viáveis de reciclagem e 
de valorização de materiais contribuirão 
também para reduzir a dependência da 
União no que diz respeito ao abastecimento 
de matérias-primas primárias. Tal incluirá 
a necessidade de reciclagem e valorização 
para uma utilização mais longa e de 
qualidade elevada, bem como a 
necessidade de reduzir drasticamente o 
desperdício de recursos. Será adotada uma 
abordagem de ciclo de vida completo, 

É indispensável investigação e inovação ao 
longo de todo o ciclo de vida dos materiais, 
a fim de garantir um fornecimento e gestão 
a preços comportáveis, fiável e sustentável 
de matérias-primas essenciais para as 
indústrias europeias. O desenvolvimento e 
a implantação de tecnologias de prospeção, 
extração, transformação e reciclagem 
economicamente viáveis, socialmente 
aceitáveis e respeitadoras do ambiente 
permitirão reforçar a utilização eficiente 
dos recursos. Explorar-se-á assim também 
o potencial das minas urbanas. Modelos 
empresariais, processos e tecnologias 
novas e economicamente viáveis de 
reciclagem e de valorização de materiais 
contribuirão também para reduzir a 
dependência da União no que diz respeito 
ao abastecimento de matérias-primas 
primárias. Tal incluirá a necessidade de 
reciclagem e valorização para uma 
utilização mais longa e de qualidade 
elevada, bem como a necessidade de 
reduzir drasticamente o desperdício de 
recursos. Será adotada uma abordagem de 
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desde o fornecimento de matérias-primas 
disponíveis até ao fim de vida útil, com um 
mínimo de necessidades de energia e 
recursos.

ciclo de vida completo, desde o 
fornecimento de matérias-primas 
disponíveis até ao fim de vida útil, com um 
mínimo de necessidades de energia e 
recursos.

Or. en

Alteração 872
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – subponto 5.3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É indispensável investigação e inovação ao 
longo de todo o ciclo de vida dos materiais, 
a fim de garantir um fornecimento e gestão 
a preços comportáveis, fiável e sustentável 
de matérias-primas essenciais para as 
indústrias europeias. O desenvolvimento e 
a implantação de tecnologias de prospeção, 
extração e transformação economicamente 
viáveis, socialmente aceitáveis e 
respeitadoras do ambiente permitirão 
reforçar a utilização eficiente dos recursos. 
Explorar-se-á assim também o potencial 
das minas urbanas. Modelos empresariais, 
processos e tecnologias novas e 
economicamente viáveis de reciclagem e 
de valorização de materiais contribuirão 
também para reduzir a dependência da 
União no que diz respeito ao abastecimento 
de matérias-primas primárias. Tal incluirá 
a necessidade de reciclagem e valorização 
para uma utilização mais longa e de 
qualidade elevada, bem como a 
necessidade de reduzir drasticamente o 
desperdício de recursos. Será adotada uma 
abordagem de ciclo de vida completo, 
desde o fornecimento de matérias-primas 
disponíveis até ao fim de vida útil, com um 
mínimo de necessidades de energia e 
recursos.

É indispensável investigação e inovação ao 
longo de todo o ciclo de vida dos materiais, 
a fim de garantir um fornecimento e gestão 
a preços comportáveis, fiável e sustentável 
de matérias-primas essenciais para as 
indústrias europeias. O desenvolvimento e 
a implantação de tecnologias de prospeção, 
extração e transformação economicamente 
viáveis, socialmente aceitáveis e 
respeitadoras do ambiente permitirão 
reforçar a utilização eficiente dos recursos. 
Explorar-se-á assim também o potencial 
das minas urbanas. Modelos empresariais, 
processos e tecnologias novas e 
economicamente viáveis de reciclagem e 
de valorização de materiais contribuirão 
também para reduzir a dependência da 
União no que diz respeito ao abastecimento 
de matérias-primas primárias. Tal incluirá 
a necessidade de reciclagem e valorização 
para uma utilização mais longa e de 
qualidade elevada, bem como a 
necessidade de reduzir drasticamente, quer 
o consumo normal, quer o desperdício 
destes recursos. Será adotada uma 
abordagem de ciclo de vida completo, 
desde o fornecimento de matérias-primas 
disponíveis até ao fim de vida útil, com um 
mínimo de necessidades de energia e 
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recursos.

Or. en

Justificação

O objetivo de aplicar a inovação a toda a cadeia de valor das matérias-primas não é o de 
reduzir drasticamente o uso/consumo de matérias-primas, mas sim ter a certeza de que estas 
permanecem na economia, sendo recicladas e reutilizadas na sua funcionalidade inicial (ou 
seja, “economia circular "). Nos próximos 10 anos, afigura-se difícil "reduzir drasticamente 
o consumo normal" de matérias-primas. Afigura-se necessário ter igualmente em conta a 
competitividade mundial.

Alteração 873
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5 – subponto 5.3.3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, há que ter em conta a 
crescente dependência da indústria 
química europeia de fontes externas de 
petróleo e gás natural como 
matérias-primas químicas. A indústria 
química europeia mostrou, nos últimos 
anos, um interesse cada vez maior no uso 
do carvão existente a nível endógeno 
como matéria-prima química alternativa. 
O uso não energético do carvão endógeno 
pode proporcionar perspetivas de 
desenvolvimento a longo prazo para 
muitos dos complexos da indústria 
química europeia, dado o esgotamento 
das reservas mundiais de petróleo e a 
instabilidade política dos países 
produtores. No futuro, deverão ser 
desenvolvidas centrais e tecnologias de 
processo, que façam com que as fontes 
alternativas de hidrocarbonetos se tornem 
úteis para a indústria química europeia, 
como é o caso dos recursos de carvão 
endógeno.

Or. en
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Alteração 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – subponto 5.3.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A necessária passagem para uma economia 
mais autónoma e eficiente em termos de 
utilização de recursos exigirá mudanças 
culturais, comportamentais, 
socioeconómicas e institucionais. A fim de 
enfrentar o problema crescente da escassez 
de competências no setor das matérias-
primas da União (incluindo a indústria 
mineira europeia), serão incentivadas 
parcerias mais eficazes entre as 
universidades e a indústria e levantamentos 
geológicos. Será igualmente essencial 
apoiar o desenvolvimento de competências 
ecológicas inovadoras. Além disso, 
verifica-se que é ainda limitada a 
sensibilização do público quanto à 
importância das matérias-primas internas
para a economia europeia. Com vista a 
facilitar as alterações estruturais 
necessárias, a investigação e a inovação 
terão por objetivo a capacitação dos 
cidadãos, decisores políticos, profissionais 
e instituições.

A necessária passagem para uma economia 
mais autónoma e eficiente em termos de 
utilização de recursos exigirá mudanças 
culturais, comportamentais, 
socioeconómicas e institucionais. A fim de 
enfrentar o problema crescente da escassez 
de competências no setor das matérias-
primas da União (incluindo a indústria 
mineira europeia), serão incentivadas 
parcerias mais eficazes entre as 
universidades e a indústria e levantamentos 
geológicos. Será igualmente essencial 
apoiar o desenvolvimento de competências 
ecológicas inovadoras. Além disso, 
verifica-se que é ainda limitada a 
sensibilização do público quanto à 
importância das matérias-primas para a 
economia europeia. Com vista a facilitar as 
alterações estruturais necessárias, a 
investigação e a inovação terão por 
objetivo a capacitação dos cidadãos, 
decisores políticos, profissionais e 
instituições.

Or. en

Alteração 875
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 5 – subponto 5.4 – subponto 5.4.1 

Texto da Comissão Alteração

Serão apoiadas todas as formas de Serão apoiadas todas as formas de 
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inovação, tanto incrementais como 
radicais, que combinem inovação de 
natureza tecnológica, organizacional, 
societal, comportamental, empresarial e 
política e que intensifiquem a participação 
da sociedade civil. Estes aspetos estão 
subjacentes a uma economia mais circular, 
reduzindo-se simultaneamente os efeitos de 
ricochete no ambiente. As formas de 
inovação incluem modelos empresariais, 
simbiose industrial, sistemas de serviços de 
produtos, conceção de produtos, ciclo de 
vida completo e abordagens de reciclagem 
permanente («do berço ao berço»). O 
objetivo será melhorar a eficiência na 
utilização dos recursos mediante a redução, 
em termos absolutos, dos fatores de 
produção, dos resíduos e da libertação de 
substâncias prejudiciais ao longo da cadeia 
de valor e incentivar a reutilização, 
reciclagem e substituição de recursos. A 
ênfase será colocada em facilitar a 
transição entre a investigação e o mercado, 
envolvendo a indústria, e nomeadamente as 
PME, desde a fase de desenvolvimento de 
protótipos até à sua introdução no mercado 
e replicação. A ligação em rede entre eco-
inovadores procurará também melhorar a 
difusão de conhecimentos e permitir uma 
melhor ligação entre a oferta e a procura.

inovação, tanto incrementais como 
radicais, que combinem inovação de 
natureza tecnológica, organizacional, 
societal, comportamental, empresarial e 
política e que intensifiquem a participação 
da sociedade civil. Estes aspetos estão 
subjacentes a uma economia mais circular, 
reduzindo-se simultaneamente os efeitos de 
ricochete no ambiente. As formas de 
inovação incluem modelos empresariais, 
simbiose industrial, sistemas de serviços de 
produtos, conceção de produtos, ciclo de 
vida completo e abordagens de reciclagem 
permanente («do berço ao berço»). O 
objetivo será melhorar a eficiência na 
utilização dos recursos mediante a redução, 
em termos absolutos, dos fatores de 
produção, dos resíduos e da libertação de 
substâncias prejudiciais ao longo da cadeia 
de valor e incentivar a reutilização, 
reciclagem e substituição de recursos. A 
ênfase será colocada em facilitar a 
transição entre a investigação e o mercado, 
envolvendo a indústria, e nomeadamente as 
PME, desde a fase de desenvolvimento de 
protótipos até à sua introdução no mercado 
a preços competitivos e replicação. A 
ligação em rede entre eco-inovadores 
procurará também melhorar a difusão de
conhecimentos e permitir uma melhor 
ligação entre a oferta e a procura.

Or. it

Alteração 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São essenciais sistemas abrangentes de 
informação e observação do ambiente para 
assegurar a geração dos dados e 
informações a longo prazo necessários para 

São essenciais sistemas abrangentes de 
informação e observação do ambiente para 
assegurar a geração dos dados e 
informações a longo prazo necessários para 



AM\909647PT.doc 91/179 PE492.826v02-00

PT

enfrentar este desafio. Estes sistemas serão 
utilizados para avaliar e prever as 
condições, o estado e as tendências do 
clima e recursos naturais, incluindo 
matérias-primas, dos ecossistemas e 
serviços ecossistémicos, bem como para 
aferir políticas e opções hipocarbónicas, de 
atenuação das alterações climáticas e de 
adaptação às mesmas em todos os setores 
da economia. As informações e 
conhecimentos obtidos com estes sistemas 
serão utilizados para estimular a utilização 
inteligente dos recursos estratégicos, apoiar 
o desenvolvimento de políticas com base 
em dados factuais, promover novos 
serviços ambientais e climáticos e 
desenvolver novas oportunidades nos 
mercados mundiais.

enfrentar este desafio. Estes sistemas serão 
utilizados para avaliar e prever as 
condições, o estado e as tendências do 
clima e recursos naturais, incluindo 
matérias-primas, dos ecossistemas e 
serviços ecossistémicos, bem como para 
aferir políticas e opções hipocarbónicas, de 
atenuação das alterações climáticas e de 
adaptação às mesmas em todos os setores 
da economia. As informações e 
conhecimentos obtidos com estes sistemas 
serão utilizados para estimular a utilização 
inteligente dos recursos estratégicos, apoiar 
o desenvolvimento de políticas com base 
em dados factuais, promover novos 
serviços ambientais e climáticos; apoiar 
tecnologias digitais para a monitorização, 
o acompanhamento e a gestão dos 
recursos hídricos via satélite e desenvolver 
novas oportunidades nos mercados 
mundiais.

Or. en

Alteração 877
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo 1 – secção 3 – ponto 5 – subponto 5.5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.5-A. Desenvolvimento da inovação no
âmbito da eficiência dos recursos e da 
reciclagem
O objetivo é promover a investigação e a 
inovação no domínio da eficiência dos 
recursos, com especial incidência na 
reciclagem e na reutilização de resíduos 
de produtos e materiais. Tal pode ser 
promovido através da criação de centros 
de tecnologias de inovação para apoiar a 
extração, a reciclagem e a reutilização de 
materiais, bem como de uma cooperação 
regional reforçada sobre métodos e 
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processos de gestão de resíduos. 

Or. en

Alteração 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras

6. Compreender as sociedades europeias e 
as mudanças societais.

Or. en

Alteração 879
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e 
ponderada

Or. en

Alteração 880
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
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humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas, nomeadamente as 
ciências políticas e sociais tem um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade, métodos qualitativos e 
conceitos e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social, dos Direitos do Homem, da paz 
internacional e da estabilidade.

Or. en

Alteração 881
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
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avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências sociais e humanas terá um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

Or. en

Alteração 882
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. A investigação 
relativa aos métodos de investigação 
aberta deve igualmente permitir realçar o 
seu valor acrescentado, tanto do ponto de 
vista da eficácia em termos de inovação e 
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ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

invenção, como no que se refere à 
maximização da participação de um 
amplo leque de intervenientes no esforço 
de inovação. As atividades de investigação 
e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

Or. fr

Alteração 883
Marisa Matias, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
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ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

ciências sociais e humanas pode ter um 
papel importante a desempenhar neste 
contexto. Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

Or. en

Alteração 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências sociais e humanas tem um papel 
importante a desempenhar neste contexto.
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 



AM\909647PT.doc 97/179 PE492.826v02-00

PT

instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

Or. en

Alteração 885
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores 
de desenvolvimento, avanços tecnológicos, 
soluções organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

Or. en
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Justificação

Por razões de clareza.

Alteração 886
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital, a 
igualdade, a solidariedade e a dinâmica 
intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas pode ter um papel 
importante a desempenhar neste contexto. 
Para fins da especificação, 
acompanhamento e avaliação dos objetivos 
das estratégias e políticas europeias, é 
necessária investigação que incida em 
sistemas de informação estatística de 
elevada qualidade e no desenvolvimento de 
instrumentos adaptados que permitam aos 
decisores políticos avaliar o impacto e a 
eficácia das medidas previstas, 
nomeadamente em favor da inclusão 
social.

Neste contexto, o objetivo é promover a 
inclusão social, económica e política, 
combater a pobreza, promover os direitos 
humanos, a inclusividade digital e 
educacional, a igualdade, a solidariedade e 
a dinâmica intercultural mediante o apoio a 
investigação interdisciplinar, indicadores, 
avanços tecnológicos, soluções 
organizacionais e novas formas de 
colaboração e cocriação. As atividades de 
investigação e outras atividades apoiarão a 
implementação da Estratégia Europa 2020, 
bem como outras políticas externas 
relevantes da União. A investigação em 
ciências humanas tem um papel importante 
a desempenhar neste contexto. Para fins da 
especificação, acompanhamento e 
avaliação dos objetivos das estratégias e 
políticas europeias, é necessária 
investigação que incida em sistemas de 
informação estatística e métodos de análise 
qualitativa de elevada qualidade e no 
desenvolvimento de instrumentos 
adaptados que permitam aos decisores 
políticos avaliar o impacto e a eficácia das 
medidas previstas, nomeadamente em 
favor da inclusão social.

Or. en

Alteração 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de decisão
Anexo 1 – secção 3 – ponto 6 – subponto 6.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É importante 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. A União 
Europeia está a atravessar um importante 
desafio político, económico e social que 
precisa ser enfrentado com a máxima 
responsabilidade e o máximo rigor. Se o 
desafio fundamental para a Europa 
“consiste em estabilizar a curto prazo o 
sistema financeiro e económico e tomar 
simultaneamente medidas para criar as 
oportunidades económicas de amanhã”, 
há que enfrentá-lo como um desafio que 
resolva questões importantes como, por 
exemplo, a educação e o emprego dos 
jovens, que carecem de um conhecimento 
específico e especializado no domínio das 
CSH a nível europeu. Deve também 
apoiar as sociedades criativas visando 
promover a investigação e a inovação das 
indústrias e aumentar o valor do 
património histórico e cultural, dado que 
a formação e a investigação em áreas 
relacionadas com a cultura e a 
criatividade facultarão recursos que 
sustentam o valor contributivo da 
economia baseada no conhecimento.

Or. en

Alteração 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

6.1.1. Promover um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo

6.1.1. Mecanismos para promover um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em conta a diversidade 
económica e social da Europa e a sua 
dinâmica de mudança

Or. en

Alteração 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os maiores desafios societais não são 
abstratos, possuem uma dimensão 
territorial. Além disso, tendo em conta a 
importância da problemática urbana em 
termos de criatividade, inovação, temas 
sociais, económicos, culturais e 
ambientais, é necessário prestar-lhe uma 
atenção particular.

Or. en

Alteração 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.1.2. Construir sociedades resilientes e 
inclusivas na Europa

6.1.2. Práticas e políticas para construir 
sociedades resilientes e inclusivas na 
Europa, reforçando a base de 
conhecimentos em determinadas áreas, 
tais como as desigualdades, as alterações 
demográficas e familiares, a mobilidade, 
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as políticas educacionais e sociais e a 
cidadania

Or. en

Alteração 891
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A compreensão das transformações sociais 
na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das religiões, das culturas e dos valores. 
Inclui também uma boa compreensão da 
história da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 
coletivo, é importante para a abertura de 
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, os serviços públicos e a dimensão 
mais ampla da segurança social das 
políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 

A compreensão das transformações sociais, 
políticas e culturais na Europa exige a 
análise da evolução das práticas 
democráticas e das expectativas, bem como 
da evolução histórica das identidades, da 
diversidade, dos territórios, das religiões, 
das culturas e dos valores. Inclui também 
uma boa compreensão da história da 
integração europeia. Além disso, a 
compreensão das tensões e oportunidades 
decorrentes da adoção das ICT, tanto a 
nível individual como coletivo, é 
importante para a abertura de novas vias 
para uma inovação inclusiva. É essencial 
identificar formas para adaptar e melhorar 
os sistemas europeus de proteção social, os 
serviços públicos e a dimensão mais ampla 
da segurança social das políticas, a fim de 
assegurar a coesão e promover uma maior 
igualdade social e económica e a 
solidariedade entre gerações. A 
investigação analisará o modo como as 
sociedades se tornam mais europeias num 
sentido lato mediante a evolução das 
identidades, culturas e valores, a circulação 
de ideias e crenças e combinações de 
princípios e práticas de reciprocidade, 
similitude e igualdade. Analisará o modo 
como as populações vulneráveis podem 
participar plenamente na sociedade e na 
democracia, designadamente mediante a 
aquisição de variadas competências e a 
proteção dos direitos humanos. Um aspeto 
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análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

central será a análise do modo como os 
sistemas políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

Or. fr

Alteração 892
Henri Weber

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A compreensão das transformações sociais 
na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das religiões, das culturas e dos valores. 
Inclui também uma boa compreensão da 
história da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 
coletivo, é importante para a abertura de
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, os serviços públicos e a dimensão 
mais ampla da segurança social das 
políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 

A compreensão das transformações sociais 
na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das línguas, das religiões, das culturas e 
dos valores. Inclui também uma boa 
compreensão da história da integração 
europeia. Além disso, a compreensão das 
tensões e oportunidades decorrentes da 
adoção das ICT, tanto a nível individual 
como coletivo, é importante para a abertura 
de novas vias para uma inovação inclusiva. 
É essencial identificar formas para adaptar 
e melhorar os sistemas europeus de 
proteção social, os serviços públicos e a 
dimensão mais ampla da segurança social 
das políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
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evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

evolução das identidades, culturas e 
valores, a diversidade linguística e o 
desenvolvimento do multilinguismo, a 
circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências, nomeadamente 
linguísticas, e a proteção dos direitos 
humanos. Um aspeto central será a análise 
do modo como os sistemas políticos 
respondem ou não a essa evolução social e 
como eles próprios evoluem. A 
investigação incidirá também na evolução 
de sistemas-chave que proporcionam 
formas subjacentes de laços sociais, como 
a família, o trabalho, a educação e o 
emprego, e contribuem para combater a 
pobreza. Terá em conta a importância da 
migração e da demografia no futuro 
desenvolvimento das políticas europeias.

Or. fr

Alteração 893
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A compreensão das transformações sociais 
na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das religiões, das culturas e dos valores. 
Inclui também uma boa compreensão da 
história da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 

A compreensão das transformações sociais 
na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das religiões, das culturas e dos valores. 
Inclui também uma boa compreensão da 
história da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 
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coletivo, é importante para a abertura de 
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, os serviços públicos e a dimensão 
mais ampla da segurança social das 
políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

coletivo, é importante para a abertura de 
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, os serviços públicos e a dimensão 
mais ampla da segurança social das 
políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade intra- e entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

Or. en

Alteração 894
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A compreensão das transformações sociais A compreensão das transformações sociais 
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na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das religiões, das culturas e dos valores. 
Inclui também uma boa compreensão da 
história da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 
coletivo, é importante para a abertura de 
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, os serviços públicos e a dimensão 
mais ampla da segurança social das 
políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e cívicas e das 
expectativas, bem como da evolução 
histórica das identidades, da diversidade, 
dos territórios, das religiões, das línguas 
das culturas e dos valores. Inclui também 
uma boa compreensão da história da 
Europa e da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 
coletivo, é importante para a abertura de 
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, a compreensão da esfera pública 
europeia, os serviços públicos e a 
dimensão mais ampla da segurança social 
das políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

Or. en
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Alteração 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A compreensão das transformações sociais 
na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das religiões, das culturas e dos valores. 
Inclui também uma boa compreensão da 
história da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 
coletivo, é importante para a abertura de 
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, os serviços públicos e a dimensão 
mais ampla da segurança social das 
políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 

A compreensão das transformações sociais 
na Europa exige a análise da evolução das 
práticas democráticas e das expectativas, 
bem como da evolução histórica das 
identidades, da diversidade, dos territórios, 
das religiões, das culturas e dos valores. 
Inclui também uma boa compreensão da 
história da integração europeia. Além 
disso, a compreensão das tensões e 
oportunidades decorrentes da adoção das 
ICT, tanto a nível individual como 
coletivo, é importante para a abertura de 
novas vias para uma inovação inclusiva. É 
essencial identificar formas para adaptar e 
melhorar os sistemas europeus de proteção 
social, os serviços públicos e a dimensão 
mais ampla da segurança social das 
políticas, a fim de assegurar a coesão e 
promover uma maior igualdade social e 
económica e a solidariedade entre 
gerações. A investigação analisará o modo 
como as sociedades se tornam mais 
europeias num sentido lato mediante a 
evolução das identidades, culturas e 
valores, a circulação de ideias e crenças e 
combinações de princípios e práticas de 
reciprocidade, similitude e igualdade. 
Analisará o modo como as populações 
vulneráveis podem participar plenamente 
na sociedade e na democracia, 
designadamente mediante a aquisição de 
variadas competências e a proteção dos 
direitos humanos. Um aspeto central será a 
análise do modo como os sistemas 
políticos respondem ou não a essa 
evolução social e como eles próprios 
evoluem. A investigação incidirá também 
na evolução de sistemas-chave que 
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proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração e da demografia 
no futuro desenvolvimento das políticas 
europeias.

proporcionam formas subjacentes de laços 
sociais, como a família, o trabalho, a 
educação e o emprego, e contribuem para 
combater a pobreza. Terá em conta a 
importância da migração – inclusive da 
migração associada às alterações 
climática – e da demografia no futuro 
desenvolvimento das políticas europeias.

Or. en

Alteração 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6.1.2-A.  Esforços para abordar os 
modelos europeus de coesão social e bem-
estar como referências internacionais
A Europa e a União desenvolveram uma 
combinação específica e bastante singular 
de progresso económico, políticas sociais 
visando um nível elevado de coesão social, 
valores culturais humanistas partilhados 
abraçando a democracia e o Estado de 
Direito, os direitos humanos, o respeito e 
a preservação da diversidade do 
património cultural, bem como a 
promoção da educação e ciência, das 
artes e humanidades como fatores 
fundamentais do progresso social, 
económico e do bem-estar. Este "Modelo 
Social Europeu" contribuiu, de alguma 
forma, para moldar a unidade da Europa 
e o seu papel internacional.
A globalização e a demografia, a própria 
integração europeia, bem como a 
mudança de contexto económico e 
financeiro internacional, podem agora ser 
entendidos, quer como grandes desafios, 
quer como fatores que moldam a 
diversidade e o futuro dos modelos sociais 
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europeus de desenvolvimento económico.
Uma investigação capaz de contribuir 
com novos conhecimentos para a nossa 
compreensão desses fatores e dos desafios 
de toda a Europa, bem como do modo 
como as políticas públicas podem 
interagir e contribuir para a 
sustentabilidade dos nossos principais 
objetivos sociais e económicos, constitui, 
portanto, uma prioridade.
Deve, pois, ser tida em conta a aferição da 
dinâmica das sociedades e das economias 
europeias, a fim de reforçar a unidade da 
Europa e a inclusão, enquanto fatores 
fundamentais de progresso económico e 
social, avaliar e comparar as políticas 
públicas face à diversidade de desafios em 
toda a Europa, compreender as novas 
condições e oportunidades para uma 
maior integração europeia, avaliar o 
papel do modelo europeu e das suas 
componentes sociais, culturais, científicas 
e económicos e sinergias como fontes de 
vantagens comparativas da União a nível 
mundial. 

Or. en

Alteração 897
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O sistema histórico, político, social e 
cultural da Europa tem características 
distintas e vê-se cada vez mais confrontado 
com o impacto das alterações globais. A 
fim de reforçar a sua ação externa na sua 
vizinhança e mais além, bem como o seu 
papel como protagonista global, a Europa 
tem de melhorar as suas capacidades de

O sistema histórico, político, social e 
cultural da Europa tem características 
distintas e vê-se cada vez mais confrontado 
com o impacto das alterações globais. A 
fim de reforçar a sua ação externa na sua 
vizinhança e mais além, bem como o seu 
papel como protagonista global, a Europa 
tem de melhorar as suas capacidades e a 
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definição, atribuição de prioridades, 
explicação, avaliação e promoção dos seus 
objetivos políticos com outras regiões e 
sociedades do mundo a fim de alargar a 
cooperação ou prevenir ou resolver 
conflitos. A este respeito, tem também de 
melhorar as suas capacidades para 
antecipar e responder à evolução e aos 
impactos da globalização. Tal exige uma 
melhor compreensão da história, culturas e 
sistemas político-económicos de outras 
regiões do mundo, bem como do papel e 
influência de protagonistas transnacionais. 
Por último, a Europa tem também de 
contribuir de uma forma eficaz para a 
governação global em domínios-chave 
como o comércio, o desenvolvimento, o 
trabalho, a cooperação económica, os 
direitos humanos, a defesa e a segurança. 
Tal implica a existência de potencial para 
gerar novas capacidades quer em termos de 
ferramentas, sistemas e instrumentos de 
análise quer em termos diplomáticos na 
cena internacional formal e informal com 
os intervenientes governamentais e não 
governamentais.

sua base de conhecimentos para a
definição, atribuição de prioridades, 
explicação, avaliação e promoção dos seus 
objetivos políticos com outras regiões e 
sociedades do mundo a fim de alargar a 
cooperação ou prevenir ou resolver 
conflitos. A este respeito, tem também de 
melhorar os seus conhecimentos em 
matéria de conflitos, transformação de 
conflitos e cooperação, bem como as suas 
capacidades para antecipar e responder à 
evolução e aos impactos da globalização. 
Tal exige uma melhor compreensão da 
história, culturas e sistemas 
político-económicos de outras regiões do 
mundo, bem como do papel e influência de 
protagonistas transnacionais. Por último, a 
Europa tem também de contribuir de uma 
forma eficaz para a governação global em 
domínios-chave como o comércio, o 
desenvolvimento, o trabalho, a cooperação 
económica, os direitos humanos, a 
prevenção de conflitos, a construção da 
paz e a segurança. Tal implica a existência 
de potencial para gerar novas capacidades 
quer em termos de ferramentas, sistemas e 
instrumentos de análise quer em termos 
diplomáticos na cena internacional formal 
e informal com os intervenientes 
governamentais e não governamentais.

Or. en

Alteração 898
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.1.4. Verificam-se disparidades regionais 
significativas em toda a Europa no 
desempenho da investigação e inovação, 
que é necessário resolver. As medidas terão 
como objetivo libertar a excelência e a 

6.1.4. Eliminar a clivagem no domínio da 
investigação e inovação na Europa.
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inovação e serão distintas, complementares 
e sinergéticas com as políticas e ações dos 
fundos da política de coesão. Incluem 
nomeadamente:

Verificam-se disparidades regionais 
significativas em toda a Europa no 
desempenho da investigação e inovação, 
que é necessário resolver. As medidas terão 
como objetivo libertar a excelência e a 
inovação, reconhecendo a necessidade de 
apoiar e sustentar a capacitação, em 
particular em matéria de infraestruturas 
específicas da investigação e de 
desenvolvimento do capital humano nos 
Estados-Membros da UE-12. Estas 
medidas serão distintas, complementares e 
sinergéticas com as políticas e ações dos 
fundos da política de coesão. Incluem 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 899
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

– Ligação, em contexto concorrencial, de 
instituições, centros de excelência e regiões 
inovadores emergentes em 
Estados-Membros menos desenvolvidos
com congéneres internacionais líderes 
noutros locais da Europa. Tal implicará a 
associação em equipa de instituições de 
investigação de nível excelente e de 
regiões menos desenvolvidas, a geminação, 
os intercâmbios de pessoal, o 
aconselhamento e a assistência de peritos e 
o desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para o estabelecimento de centros de 
excelência que podem ser apoiados pelos 
fundos da política de coesão nas regiões 

– Ligação de instituições, centros de 
excelência, cidades e regiões inovadores 
emergentes em Estados-Membros menos 
desenvolvidos com congéneres 
internacionais líderes noutros locais da 
Europa. Tal implicará a associação em 
equipa de instituições de investigação de 
nível excelente e de regiões menos 
desenvolvidas, a geminação, os 
intercâmbios de pessoal, o aconselhamento 
e a assistência de peritos e o 
desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para o estabelecimento de centros de 
excelência que podem ser apoiados pelos 
fundos da política de coesão nas regiões 
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menos desenvolvidas. Será considerada a 
criação de ligações com agregados 
inovadores e o reconhecimento da 
excelência em regiões menos 
desenvolvidas, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
satisfazem normas internacionais.

menos desenvolvidas e, no quadro do 
Horizonte 2020, em transição e menos 
competitivas. Será considerada a criação de 
ligações com agregados inovadores e o 
reconhecimento da excelência em regiões 
menos desenvolvidas e em 
desenvolvimento, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
satisfazem normas internacionais.

Or. en

Alteração 900
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Ligação, em contexto concorrencial, de 
instituições, centros de excelência e regiões 
inovadores emergentes em 
Estados-Membros menos desenvolvidos
com congéneres internacionais líderes 
noutros locais da Europa. Tal implicará a 
associação em equipa de instituições de 
investigação de nível excelente e de 
regiões menos desenvolvidas, a geminação, 
os intercâmbios de pessoal, o 
aconselhamento e a assistência de peritos e 
o desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para o estabelecimento de centros de 
excelência que podem ser apoiados pelos 
fundos da política de coesão nas regiões 
menos desenvolvidas. Será considerada a 
criação de ligações com agregados 
inovadores e o reconhecimento da 
excelência em regiões menos 
desenvolvidas, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
satisfazem normas internacionais.

– Ligação, em contexto concorrencial, de 
instituições, centros de excelência e regiões 
inovadores emergentes em 
Estados-Membros menos desenvolvidos 
com congéneres internacionais líderes 
noutros locais da Europa. Tal implicará, 
com particular incidência nos 
Estados-Membros da UE-12, a associação 
em equipa de instituições de investigação 
de nível excelente e de regiões menos 
desenvolvidas, a geminação, os 
intercâmbios de pessoal, o aconselhamento 
e a assistência de peritos e o 
desenvolvimento de estratégias conjuntas 
para o estabelecimento de centros de 
excelência que podem ser apoiados pelos 
fundos da política de coesão nas regiões 
menos desenvolvidas. Será considerada a 
criação de ligações com agregados 
inovadores e o reconhecimento da 
excelência em regiões menos 
desenvolvidas, incluindo através de 
análises interpares e da atribuição de 
rótulos de excelência às instituições que 
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satisfazem normas internacionais.

Or. en

Alteração 901
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Tratamento preferencial destinado à 
seleção de projetos a financiar para 
projetos excelentes e em que um membro 
de uma parceria é oriundo de uma região 
menos desenvolvida.

Or. en

Alteração 902
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Criação de «Cátedras do Conselho 
Europeu de Investigação» para atrair 
académicos eminentes a instituições com 
um claro potencial de excelência em 
investigação, a fim de contribuir para que 
essas instituições possam explorar 
plenamente esse potencial e criar assim 
condições equitativas para a investigação e
inovação no âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação. Tal incluirá o apoio 
institucional à criação de um ambiente de 
investigação competitivo e das 
condições-quadro necessárias para atrair, 
reter e desenvolver investigadores de alto 
nível dentro dessas instituições.

– Criação de «Cátedras do Conselho 
Europeu de Investigação» para atrair 
académicos eminentes a instituições com 
um claro potencial de excelência em 
investigação, a fim de contribuir para que 
essas instituições possam explorar 
plenamente esse potencial e criar assim 
condições equitativas para a investigação e 
inovação no âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação. Tal incluirá o apoio 
institucional e regional à criação de um 
ambiente de investigação competitivo e das 
condições-quadro necessárias para atrair, 
reter e desenvolver investigadores de alto 
nível dentro dessas instituições e 
incorporar essas instituições em 
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ecossistemas regionais de inovação.

Or. en

Alteração 903
Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Criação de «Cátedras do Conselho 
Europeu de Investigação» para atrair 
académicos eminentes a instituições com 
um claro potencial de excelência em 
investigação, a fim de contribuir para que 
essas instituições possam explorar 
plenamente esse potencial e criar assim 
condições equitativas para a investigação e 
inovação no âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação. Tal incluirá o apoio 
institucional à criação de um ambiente de 
investigação competitivo e das condições-
quadro necessárias para atrair, reter e 
desenvolver investigadores de alto nível 
dentro dessas instituições.

–– Criação de cerca de 40 «Cátedras do 
Conselho Europeu de Investigação» para 
atrair académicos eminentes a instituições 
com um claro potencial de excelência em 
investigação, a fim de contribuir para que 
essas instituições possam explorar 
plenamente esse potencial e criar assim 
condições equitativas para a investigação e 
inovação no âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação. Tal incluirá o apoio 
institucional à criação de um ambiente de 
investigação competitivo e das 
condições-quadro necessárias para atrair, 
reter e desenvolver investigadores de alto 
nível dentro dessas instituições.

Or. en

Alteração 904
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Criação de «Cátedras do Conselho 
Europeu de Investigação» para atrair 
académicos eminentes a instituições com 
um claro potencial de excelência em 
investigação, a fim de contribuir para que 
essas instituições possam explorar 

– Criação de «Cátedras do Conselho 
Europeu de Investigação» para atrair 
académicos eminentes a instituições com 
um claro potencial de excelência em 
investigação, a fim de contribuir para que 
essas instituições possam explorar 
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plenamente esse potencial e criar assim 
condições equitativas para a investigação e 
inovação no âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação. Tal incluirá o apoio 
institucional à criação de um ambiente de 
investigação competitivo e das 
condições-quadro necessárias para atrair, 
reter e desenvolver investigadores de alto 
nível dentro dessas instituições.

plenamente esse potencial e criar assim 
condições equitativas para a investigação e 
inovação no âmbito do Espaço Europeu da 
Investigação. Tal incluirá o apoio 
institucional e regional à criação de um 
ambiente de investigação competitivo e das 
condições-quadro necessárias para atrair, 
reter e desenvolver investigadores de alto 
nível dentro dessas instituições e 
incorporar essas instituições em 
ecossistemas regionais de inovação.

Or. en

Alteração 905
Lambert van Nistelrooij

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Incentivo às regiões que partilham 
especializações inteligentes análogas para 
que constituam uma rede para 
desenvolver cadeias de valor competitivas 
a nível internacional. 

Or. en

Alteração 906
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– Apoio ao desenvolvimento e 
acompanhamento de estratégias de 
especialização inteligente. Será 
disponibilizado um mecanismo de apoio a 
políticas e a aprendizagem política a nível 
regional mediante a avaliação 

– Apoio ao desenvolvimento e 
acompanhamento de estratégias de 
especialização inteligente. Será 
disponibilizado um mecanismo de apoio a 
políticas e a aprendizagem política nas 
regiões e nas cidades mediante a avaliação 
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internacional interpares e a partilha das 
melhores práticas.

internacional interpares e a partilha das 
melhores práticas.

Or. en

Alteração 907
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoio às regiões e às cidades que 
partilham especializações inteligentes 
análogas para que constituam uma rede 
para desenvolver cadeias de valor 
competitivas a nível internacional. 

Or. en

Alteração 908
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoio à criação de capacidade de 
investigação mediante, entre outros 
aspetos, a concessão de apoio ao acesso 
de investigadores de regiões menos 
desenvolvidas a dados médicos, 
biológicos e outros dados científicos e a 
bases de amostras, assim como à 
criação de bases de dados nacionais/ 
bases de amostras em regiões menos 
desenvolvidas como parte do EEI.

Or. en
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Alteração 909
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Adoção de medidas concretas para velar 
por que os resultados da investigação 
financiada através do programa 
Horizonte 2020 sejam explorados em 
primeiro lugar na União.

Or. it

Alteração 910
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Facilitação do acesso mais amplo 
possível às publicações científicas e 
académicas, bem como aos dados 
resultantes da investigação nestas regiões.

Or. fr

Alteração 911
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Apoio ao desenvolvimento de redes de 
parcerias de hélice tripla nas regiões que 
possam trabalhar em conjunto para 
coordenar as ações de parceria acima 
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referidas, bem como ao intercâmbio das 
melhores práticas, incorporando as 
"Cátedras EEI” no sistema regional de 
investigação e inovação, apoiando as 
redes internacionais ligadas a 
competências regionais identificadas e o 
intercâmbio de melhores práticas sobre 
estratégias de especialização inteligentes.

Or. en

Alteração 912
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.1 – subponto 6.1.4 – travessão 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Medidas de apoio destinadas a 
promover a liderança de consórcios de 
projetos por centros de investigação 
situados nos Estados-Membros da UE-12 
e formação sobre a organização e a gestão 
de projetos. 

Or. en

Alteração 913
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 - subponto 6.2

Texto da Comissão Alteração

6.2. [...] Suprimido

Or. en

Alteração 914
Teresa Riera Madurell
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.2.1. Reforçar a base factual e apoiar a 
União da Inovação e o Espaço Europeu da 
Investigação

6.2.1. Reforçar a base factual e apoiar a 
União da Inovação e o Espaço Europeu da 
Investigação numa conjuntura económica 
e social adversa

Or. en

Alteração 915
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista a avaliar e estabelecer 
prioridades para investimentos e reforçar a 
União da Inovação e o Espaço Europeu da 
Investigação, será apoiada a análise das 
políticas, sistemas e intervenientes em 
investigação e inovação na Europa e em 
países terceiros, bem como o 
desenvolvimento de indicadores, dados e 
infraestruturas de informação. Serão 
também necessárias atividades prospetivas 
e iniciativas-piloto, análise económica, 
acompanhamento das políticas, 
aprendizagem mútua, ferramentas e 
atividades de coordenação, bem como o 
desenvolvimento de metodologias para 
aferições e avaliações do impacto, 
explorando as reações diretas recebidas das 
partes interessadas na investigação, 
empresas, autoridades públicas e cidadãos.

Com vista a avaliar e estabelecer 
prioridades para investimentos e reforçar a 
União da Inovação e o Espaço Europeu da 
Investigação, será apoiada a análise das 
políticas, sistemas e intervenientes em 
investigação e inovação na Europa e em 
países terceiros, bem como o 
desenvolvimento de indicadores, dados e 
infraestruturas de informação. Serão 
também necessárias atividades prospetivas 
e iniciativas-piloto, análise económica, 
acompanhamento das políticas, 
aprendizagem mútua, ferramentas e 
atividades de coordenação, bem como o 
desenvolvimento de metodologias para 
aferições e avaliações do impacto, 
explorando as reações diretas recebidas das 
partes interessadas na investigação, 
empresas, autoridades públicas, 
organizações da sociedade civil e 
cidadãos.

Or. en
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Alteração 916
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista a avaliar e estabelecer 
prioridades para investimentos e reforçar a 
União da Inovação e o Espaço Europeu da 
Investigação, será apoiada a análise das 
políticas, sistemas e intervenientes em 
investigação e inovação na Europa e em 
países terceiros, bem como o 
desenvolvimento de indicadores, dados e 
infraestruturas de informação. Serão 
também necessárias atividades prospetivas 
e iniciativas-piloto, análise económica, 
acompanhamento das políticas, 
aprendizagem mútua, ferramentas e 
atividades de coordenação, bem como o 
desenvolvimento de metodologias para 
aferições e avaliações do impacto, 
explorando as reações diretas recebidas das 
partes interessadas na investigação, 
empresas, autoridades públicas e cidadãos.

Com vista a avaliar e estabelecer 
prioridades para investimentos e reforçar a 
União da Inovação e o Espaço Europeu da 
Investigação, será apoiada a análise das 
políticas, sistemas e intervenientes em 
investigação e inovação na Europa e em 
países terceiros, bem como o 
desenvolvimento de indicadores, dados e 
infraestruturas de informação. Serão 
também necessárias atividades prospetivas 
e iniciativas-piloto, análise económica, 
acompanhamento das políticas, 
aprendizagem mútua, ferramentas e 
atividades de coordenação, bem como o 
desenvolvimento de metodologias para 
aferições e avaliações do impacto, 
explorando as reações diretas recebidas das 
partes interessadas na investigação, 
empresas, autoridades públicas, 
organizações da sociedade civil e 
cidadãos.

Or. en

Alteração 917
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para fins de implementação da iniciativa 
União da Inovação, há também 
necessidade de apoiar a inovação (pública 
e privada) orientada para o mercado, com 
vista a reforçar a capacidade de inovação 

Para fins de implementação da iniciativa 
União da Inovação, há também 
necessidade de apoiar a inovação (pública 
e privada) orientada para o mercado, bem 
como a inovação não orientada para o 
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das empresas e a promover a 
competitividade europeia. Tal exige uma 
melhoria das condições-quadro gerais para 
a inovação, bem como a eliminação dos 
obstáculos específicos que impedem o 
crescimento de empresas inovadoras. Serão 
apoiados fortes mecanismos de apoio à 
inovação (por exemplo, melhor gestão de 
agregados, parcerias público-privadas e 
cooperação entre redes), serviços altamente 
especializados de apoio à inovação (por 
exemplo, gestão/exploração de direitos de 
propriedade intelectual, gestão da 
inovação, redes de entidades adjudicantes) 
e análises das políticas públicas em matéria 
de inovação. Serão apoiadas questões 
específicas das PME no âmbito do objetivo 
específico «Inovação nas PME».

mercado, com vista a reforçar a capacidade 
de inovação das empresas e a promover a 
competitividade europeia e a resiliência 
social, económica e ecológica. Tal exige 
uma melhoria das condições-quadro gerais 
para a inovação, bem como a eliminação 
dos obstáculos específicos que impedem o 
crescimento de empresas inovadoras. Serão 
apoiados fortes mecanismos de apoio à 
inovação (por exemplo, melhor gestão de 
agregados, parcerias público-privadas e 
cooperação entre redes), serviços altamente 
especializados de apoio à inovação (por 
exemplo, gestão/exploração de direitos de 
propriedade intelectual, gestão da 
inovação, redes de entidades adjudicantes) 
e análises das políticas públicas em matéria 
de inovação. Serão apoiadas questões 
específicas das PME no âmbito do objetivo 
específico «Inovação nas PME».

Or. en

Alteração 918
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para fins de implementação da iniciativa 
União da Inovação, há também 
necessidade de apoiar a inovação (pública 
e privada) orientada para o mercado, com 
vista a reforçar a capacidade de inovação 
das empresas e a promover a 
competitividade europeia. Tal exige uma 
melhoria das condições-quadro gerais para 
a inovação, bem como a eliminação dos 
obstáculos específicos que impedem o 
crescimento de empresas inovadoras. Serão 
apoiados fortes mecanismos de apoio à 
inovação (por exemplo, melhor gestão de 
agregados, parcerias público-privadas e 

Para fins de implementação da iniciativa 
União da Inovação, há também 
necessidade de apoiar a inovação (pública 
e privada) orientada para o mercado, bem 
como a inovação não orientada para o 
mercado, com vista a reforçar a capacidade 
de inovação dos intervenientes dos setores 
público e privado, assim como dos 
cidadãos e a promover a competitividade 
europeia e a resiliência social e ecológica. 
Tal exige uma melhoria das 
condições-quadro gerais para a inovação, 
bem como a eliminação dos obstáculos 
específicos que impedem o crescimento de 
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cooperação entre redes), serviços altamente 
especializados de apoio à inovação (por 
exemplo, gestão/exploração de direitos de 
propriedade intelectual, gestão da 
inovação, redes de entidades adjudicantes) 
e análises das políticas públicas em matéria 
de inovação. Serão apoiadas questões 
específicas das PME no âmbito do objetivo 
específico «Inovação nas PME».

empresas inovadoras. Serão apoiados fortes 
mecanismos de apoio à inovação (por 
exemplo, melhor gestão de agregados, 
parcerias público-privadas e cooperação 
entre redes), serviços altamente 
especializados de apoio à inovação (por 
exemplo, gestão/exploração de direitos de 
propriedade intelectual, gestão da 
inovação, redes de entidades adjudicantes) 
e análises das políticas públicas em matéria 
de inovação. Serão apoiadas questões 
específicas das PME no âmbito do objetivo 
específico «Inovação nas PME».

Or. en

Alteração 919
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Visa-se igualmente o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento de novos instrumentos 
que confiram maior transparência às 
carteiras de direitos de propriedade 
intelectual e à sua gestão, possibilitem 
uma maior partilha desses direitos e 
sistematizem a modelização das licenças, 
de molde a facilitar as transações e a, 
nomeadamente, possibilitar às PME e às 
instituições públicas participar mais 
ativamente na inovação.

Or. fr

Alteração 920
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I –Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.1 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estudar a criação de "grupos de 
patentes" em determinados domínios 
tecnológicos permitirá a utilização 
coletiva de direitos de propriedade 
industrial mediante uma compensação 
adequada dos titulares desses direitos.

Or. fr

Alteração 921
Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.2.2. Explorar novas formas de inovação, 
incluindo a inovação social e a criatividade

6.2.2. Explorar e compreender novas 
formas de inovação, incluindo a inovação 
social e a criatividade

Or. en

Alteração 922
Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.3

Texto da Comissão Alteração

6.2.3. Garantir o empenhamento da 
sociedade na investigação e inovação

Suprimido

O facto de permitir a todos os agentes 
societais interagirem no ciclo da inovação 
permite aumentar a qualidade, relevância, 
aceitabilidade e sustentabilidade dos 
resultados da inovação ao integrar os 
interesses e valores da sociedade. Tal 
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exige o desenvolvimento de competências, 
conhecimentos e capacidades específicas 
a nível individual e organizacional, bem 
como a nível nacional e transnacional. 
Será cultivada uma sociedade com 
literacia científica, responsável e criativa 
mediante a investigação e promoção de 
métodos adequados de ensino das 
ciências. A igualdade entre géneros será 
promovida, em particular mediante o 
apoio a mudanças na organização dos 
institutos de investigação e no conteúdo e 
conceção das atividades de investigação. 
A fim de melhorar a circulação de 
conhecimentos no seio da comunidade 
científica e com o público em geral, será 
promovido um maior desenvolvimento da 
acessibilidade e utilização dos resultados 
da investigação realizada com 
financiamento público. Será promovido 
um quadro de ética para a investigação e 
inovação, com base nos princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consagrados 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União e em toda a legislação e 
convenções relevantes da União, em 
coordenação com as organizações 
internacionais relevantes.

Or. en

Alteração 923
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.2.3. Garantir o empenhamento da 
sociedade na investigação e inovação

6.2.3. Ciência com e para a Sociedade

Or. en
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Alteração 924
Anna Záborská

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O facto de permitir a todos os agentes 
societais interagirem no ciclo da inovação 
permite aumentar a qualidade, relevância, 
aceitabilidade e sustentabilidade dos 
resultados da inovação ao integrar os 
interesses e valores da sociedade. Tal exige 
o desenvolvimento de competências, 
conhecimentos e capacidades específicas a 
nível individual e organizacional, bem 
como a nível nacional e transnacional. Será 
cultivada uma sociedade com literacia 
científica, responsável e criativa mediante 
a investigação e promoção de métodos 
adequados de ensino das ciências. A 
igualdade entre géneros será promovida, 
em particular mediante o apoio a mudanças 
na organização dos institutos de 
investigação e no conteúdo e conceção das 
atividades de investigação. A fim de 
melhorar a circulação de conhecimentos no 
seio da comunidade científica e com o 
público em geral, será promovido um 
maior desenvolvimento da acessibilidade e 
utilização dos resultados da investigação 
realizada com financiamento público. Será 
promovido um quadro de ética para a 
investigação e inovação, com base nos 
princípios éticos fundamentais, incluindo 
os consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União e em toda a 
legislação e convenções relevantes da 
União, em coordenação com as 
organizações internacionais relevantes.

O facto de permitir a todos os agentes 
societais interagirem no ciclo da inovação 
permite aumentar a qualidade, relevância, 
aceitabilidade e sustentabilidade dos 
resultados da inovação ao integrar os 
interesses e valores da sociedade. Tal exige 
o desenvolvimento de competências, 
conhecimentos e capacidades específicas a 
nível individual e organizacional, bem 
como a nível nacional e transnacional. Será 
cultivada uma sociedade com literacia 
científica, responsável e criativa mediante 
a investigação e promoção de métodos 
adequados de ensino das ciências. A 
igualdade de oportunidades para mulheres 
e homens será promovida, em particular 
mediante o apoio a mudanças na 
organização dos institutos de investigação 
e no conteúdo e conceção das atividades de 
investigação. A fim de melhorar a 
circulação de conhecimentos no seio da 
comunidade científica e com o público em 
geral, será promovido um maior 
desenvolvimento da acessibilidade e 
utilização dos resultados da investigação 
realizada com financiamento público. Será 
promovido um quadro de ética para a 
investigação e inovação, com base nos 
princípios éticos fundamentais, incluindo 
os consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União e em toda a 
legislação e convenções relevantes da 
União, em coordenação com as 
organizações internacionais relevantes.

Or. en
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Alteração 925
Gaston Franco

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O facto de permitir a todos os agentes 
societais interagirem no ciclo da inovação 
permite aumentar a qualidade, relevância, 
aceitabilidade e sustentabilidade dos 
resultados da inovação ao integrar os 
interesses e valores da sociedade. Tal 
exige o desenvolvimento de competências, 
conhecimentos e capacidades específicas 
a nível individual e organizacional, bem 
como a nível nacional e transnacional. 
Será cultivada uma sociedade com 
literacia científica, responsável e criativa 
mediante a investigação e promoção de 
métodos adequados de ensino das 
ciências. A igualdade entre géneros será 
promovida, em particular mediante o 
apoio a mudanças na organização dos 
institutos de investigação e no conteúdo e 
conceção das atividades de investigação. 
A fim de melhorar a circulação de 
conhecimentos no seio da comunidade 
científica e com o público em geral, será 
promovido um maior desenvolvimento da 
acessibilidade e utilização dos resultados 
da investigação realizada com 
financiamento público. Será promovido 
um quadro de ética para a investigação e 
inovação, com base nos princípios éticos 
fundamentais, incluindo os consagrados 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União e em toda a legislação e 
convenções relevantes da União, em 
coordenação com as organizações 
internacionais relevantes.

A fim de promover um diálogo eficaz 
entre ciência e sociedade, recrutar novos 
talentos para a ciência e combinar a 
excelência científica com a consciência e 
a responsabilidade sociais, serão apoiadas 
as seguintes atividades:

– Carreiras científicas e tecnológicas 
atraentes para os jovens estudantes: 
promoção nas escolas de carreiras 
científicas nos domínios da ciência, da 
tecnologia e da engenharia; abertura das 
Universidades aos jovens estudantes; 
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fomento de museus da ciência interativos e 
atraentes por parte das autoridades 
nacionais e regionais; incentivo à 
interação sustentável entre escolas e 
instituições de investigação, por um lado, 
e entre alunos, famílias e professores e 
investigadores científicos, por outro;
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 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6.2.3-A.  Investigar e comparar processos 
que proporcionam um contexto favorável 
à criatividade e à inovação.
Proporcionar, com caráter prioritário, 
uma melhor compreensão do contexto 
social, cultural, económico e político para 
a inovação. Impõe-se um novo 
conhecimento sobre a forma como 
emergem e prosperam “as sociedades 
inovadoras". Na atual conjuntura 
económica internacional, tal requer uma 
nova visão das condições para a 
sustentabilidade de ambientes 
socioeconómicos inovadores, com base 
num trabalho de campo minucioso e 
sistemático e numa análise comparativa.
A coesão social, uma justiça previsível, a 
educação, a democracia, a tolerância e a 
diversidade são fatores que têm de ser 
cuidadosamente ponderados, com vista a 
identificar e a explorar melhor as 
vantagens comparativas da Europa a 
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nível mundial da concessão de melhor 
apoio com base em dados factuais às 
políticas de inovação.
Em particular, o papel da perceção dos 
jovens relativamente às oportunidades de 
inovação na atual conjuntura económica 
de elevado desemprego em muitas regiões 
da UE deve ser cuidadosamente 
ponderado no que toca à educação e ao 
risco de fuga de cérebros.
O papel das políticas de gestão de riscos 
tem de ser melhor compreendido à luz das 
suas relações com as políticas de 
inovação, dos fatores que as determinam e 
dos atores da inovação. Esclarecer, no 
contexto da inovação, algumas das atuais 
controvérsias, ou seja, o debate acerca dos 
riscos e a precaução, ou o papel de 
diferentes ambientes regulatórios, é da 
maior importância e requer novas 
abordagens científicas imparciais.

Or. en

Alteração 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.2.4. Promover uma cooperação coerente 
e eficaz com os países terceiros

6.2.4. Compreender de que forma uma 
cooperação coerente e eficaz na 
investigação e formação avançada com os 
países terceiros promove a inovação.

Or. en

Alteração 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As atividades horizontais assegurarão o 
desenvolvimento estratégico da cooperação 
internacional em todo o PQ Horizonte 
2020 e visarão objetivos políticos 
transversais. As atividades de apoio 
bilateral, os diálogos multilaterais e 
birregionais em matéria de política de 
investigação e inovação com países 
terceiros, regiões, fóruns e organizações 
internacionais facilitarão o intercâmbio de 
políticas, a aprendizagem mútua e o 
estabelecimento de prioridades, 
promoverão o acesso recíproco aos 
programas e o acompanhamento do 
impacto da cooperação. As atividades de 
ligação em rede e de geminação facilitarão 
a otimização das parcerias entre 
intervenientes na investigação e inovação 
de ambas as partes e permitirão uma 
melhoria das competências e da capacidade 
de cooperação em países terceiros menos 
avançados. As atividades promoverão a 
coordenação das políticas e programas 
nacionais e da União, bem como ações 
conjuntas dos Estados-Membros e Estados 
associados com países terceiros, a fim de 
intensificar o seu impacto geral. Por 
último, a «presença» da investigação e 
inovação europeias em países terceiros será 
consolidada e reforçada, nomeadamente 
promovendo a criação de «casas da ciência 
e inovação», serviços a organizações 
europeias que alarguem as suas atividades 
a países terceiros e a abertura de centros de 
investigação estabelecidos conjuntamente 
com países terceiros a organizações ou 
investigadores de outros Estados-Membros 
e Estados associados.

As atividades horizontais assegurarão o 
desenvolvimento estratégico da cooperação 
internacional em todo o PQ Horizonte 
2020 e visarão objetivos políticos 
transversais. Cumpre compreender e 
promover as atividades de apoio bilateral, 
os diálogos multilaterais e birregionais em 
matéria de política de investigação e 
inovação com países terceiros, regiões, 
fóruns e organizações internacionais 
facilitarão o intercâmbio de políticas, a 
aprendizagem mútua e o estabelecimento 
de prioridades, promoverão o acesso 
recíproco aos programas e o 
acompanhamento do impacto da 
cooperação. As atividades de ligação em 
rede e de geminação facilitarão a 
otimização das parcerias entre 
intervenientes na investigação e inovação 
de ambas as partes e permitirão uma 
melhoria das competências e da capacidade 
de cooperação em países terceiros menos 
avançados. As atividades explorarão e 
promoverão a coordenação das políticas e 
programas nacionais e da União, bem 
como ações conjuntas dos Estados-
Membros e Estados associados com países 
terceiros, a fim de intensificar o seu 
impacto geral. Por último, a «presença» da 
investigação e inovação europeias em 
países terceiros será consolidada e 
reforçada, nomeadamente promovendo a 
criação de «casas da ciência e inovação», 
serviços a organizações europeias que 
alarguem as suas atividades a países 
terceiros e a abertura de centros de 
investigação estabelecidos conjuntamente 
com países terceiros a organizações ou 
investigadores de outros Estados-Membros 
e Estados associados.

Or. en
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Alteração 929
Vicky Ford

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2 – subponto 6.2.4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Com base no relatório Carvalho, Alteração 58, estabelecendo um limite para o número de 
cátedras EEI.

Alteração 930
Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo 1 – Parte III – ponto 6 – subponto 6.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6.2-A. Sociedades ponderadas –
património cultural e identidade europeia
O objetivo é contribuir para uma 
compreensão da base intelectual da 
Europa: a sua história e as muitas 
influências europeias e não europeias 
como inspiração para as nossas vidas de 
hoje. A Europa caracteriza-se por uma 
variedade de diferentes tradições e 
identidades regionais e nacionais. Esta 
diversidade e as respetivas oportunidades 
devem ser reconhecidas e tidas em conta.
As coleções que se encontram nas 
bibliotecas – incluindo nas bibliotecas 
digitais – nos arquivos, nos museus, nas 
galerias e noutras instituições públicas 
europeias contêm um manancial de 
documentação e objetos de estudo 
preciosos e ainda por explorar. Estes 
recursos em matéria de património 
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cultural representam a história de cada 
Estado-Membro a título individual, mas 
também o património coletivo de uma 
União Europeia que se afirmou ao longo 
do tempo. Esse material devia ser 
colocado à disposição dos investigadores e 
dos cidadãos, também através das novas 
tecnologias, a fim de permitir que se olhe 
para o futuro através dos arquivos do 
passado e contribuir para a inteligência 
participativa Europeia. A possibilidade de 
acesso e a preservação do património 
cultural sob estas formas são agora 
necessárias para a vitalidade dos 
compromissos de vida no âmbito das 
culturas europeias e entre elas, 
considerando a importância do 
património cultural como importante 
propulsor económico numa economia 
pós-industrial e a sua contribuição para o 
crescimento económico sustentável.

Or. en

Alteração 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 3 – ponto 6 – subponto 6.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Alteração 932
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3

Texto da Comissão Alteração

6.3. [...] Suprimido

Or. en

Alteração 933
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.3. Sociedades seguras 6.3. Reforçar a segurança humana, 
protegendo a liberdade e as liberdades 
civis

Or. en

Alteração 934
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União Europeia, os seus cidadãos e os 
seus parceiros internacionais veem-se 
confrontados com uma série de ameaças à 
segurança, como o crime organizado, o 
terrorismo e situações de emergência em 
grande escala devidas a catástrofes de 
origem natural ou humana. Essas 
ameaças podem atravessar fronteiras e 
visar objetivos físicos ou o ciberespaço. Os 
ataques contra sítios Internet das 
autoridades públicas e entidades privadas, 
por exemplo, não só abalam a confiança 
do cidadão, mas podem afetar gravemente 
setores essenciais como a energia, os 
transportes, a saúde, a finança e as 
telecomunicações.

Suprimido

Or. en

Alteração 935
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União Europeia, os seus cidadãos e os 
seus parceiros internacionais veem-se 
confrontados com uma série de ameaças à 
segurança, como o crime organizado, o 
terrorismo e situações de emergência em 
grande escala devidas a catástrofes de 
origem natural ou humana. Essas ameaças
podem atravessar fronteiras e visar 
objetivos físicos ou o ciberespaço. Os 
ataques contra sítios Internet das 
autoridades públicas e entidades privadas, 
por exemplo, não só abalam a confiança do 
cidadão, mas podem afetar gravemente 
setores essenciais como a energia, os 
transportes, a saúde, a finança e as 
telecomunicações.

A União Europeia, os seus cidadãos e os 
seus parceiros internacionais veem-se 
confrontados com uma série de ameaças à 
segurança, desafios como o crime 
organizado, o terrorismo, os conflitos 
políticos e étnicos e situações de 
emergência em grande escala devidas a 
catástrofes de origem natural ou humana. 
Esses desafios podem atravessar fronteiras 
e visar objetivos físicos ou o ciberespaço. 
Os ataques contra sítios Internet das 
autoridades públicas e entidades privadas, 
por exemplo, não só abalam a confiança do 
cidadão, mas podem afetar gravemente 
setores essenciais como a energia, os 
transportes, a saúde, a finança e as 
telecomunicações.

Or. en

Alteração 936
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A União Europeia, os seus cidadãos e os 
seus parceiros internacionais veem-se 
confrontados com uma série de ameaças à 
segurança, como o crime organizado, o 
terrorismo e situações de emergência em 
grande escala devidas a catástrofes de 
origem natural ou humana. Essas ameaças 
podem atravessar fronteiras e visar 
objetivos físicos ou o ciberespaço. Os 
ataques contra sítios Internet das 
autoridades públicas e entidades privadas, 
por exemplo, não só abalam a confiança do 
cidadão, mas podem afetar gravemente 

A União Europeia, os seus cidadãos e os 
seus parceiros internacionais veem-se 
confrontados com uma série de ameaças à 
segurança, como o crime organizado, o 
terrorismo, a imigração ilegal e situações 
de emergência em grande escala devidas a 
catástrofes de origem natural ou humana. 
Essas ameaças podem atravessar fronteiras 
e visar objetivos físicos ou o ciberespaço. 
Os ataques contra sítios Internet das 
autoridades públicas e entidades privadas, 
por exemplo, não só abalam a confiança do 
cidadão, mas podem afetar gravemente 
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setores essenciais como a energia, os 
transportes, a saúde, a finança e as 
telecomunicações.

setores essenciais como a energia, os 
transportes, a saúde, a finança e as 
telecomunicações.

Or. it

Alteração 937
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de antecipar, prevenir e gerir estas 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias, soluções, ferramentas 
de prospetiva e conhecimentos 
inovadores, incentivar a cooperação entre 
fornecedores e utilizadores, encontrar 
soluções em matéria de segurança civil, 
melhorar a competitividade da segurança 
europeia, das indústrias de ICT e de 
serviços e prevenir e combater a invasão 
da privacidade e as violações aos direitos 
humanos na Internet.

Suprimido

Or. en

Alteração 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de antecipar, prevenir e gerir estas 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias, soluções, ferramentas 
de prospetiva e conhecimentos inovadores, 
incentivar a cooperação entre fornecedores 
e utilizadores, encontrar soluções em 
matéria de segurança civil, melhorar a 

A fim de antecipar, prevenir e gerir estas 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias, soluções, ferramentas 
de prospetiva e conhecimentos inovadores, 
incentivar a cooperação entre fornecedores 
e utilizadores, encontrar soluções em 
matéria de segurança civil, melhorar a 
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competitividade da segurança europeia, das 
indústrias de ICT e de serviços e prevenir e 
combater a invasão da privacidade e as 
violações aos direitos humanos na Internet.

competitividade da segurança europeia, das 
indústrias de ICT e de serviços e prevenir e 
combater a invasão da privacidade e as 
violações aos direitos humanos na Internet.
Também é necessário investigar as 
dimensões sociais de tais ameaças, a fim 
de compreender as suas causas e os seus 
impactos e ajudar a desenvolver respostas 
eficazes em matéria de políticas sociais.

Or. en

Alteração 939
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de antecipar, prevenir e gerir estas 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias, soluções, ferramentas 
de prospetiva e conhecimentos inovadores, 
incentivar a cooperação entre fornecedores 
e utilizadores, encontrar soluções em 
matéria de segurança civil, melhorar a 
competitividade da segurança europeia, 
das indústrias de ICT e de serviços e 
prevenir e combater a invasão da 
privacidade e as violações aos direitos 
humanos na Internet.

A fim de antecipar, prevenir e gerir estas 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias, soluções, ferramentas 
de prospetiva e conhecimentos inovadores, 
incentivar a cooperação entre fornecedores 
e utilizadores, encontrar soluções em 
matéria de segurança civil, prevenir e 
combater a invasão da privacidade e as 
violações aos direitos humanos na Internet.

Or. en

Alteração 940
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 941
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A coordenação e melhoria da investigação 
sobre segurança será, por conseguinte, um 
elemento essencial e contribuirá para fazer 
um levantamento dos atuais esforços 
realizados no domínio da investigação, 
incluindo prospetivos, e melhorar as 
condições e procedimentos jurídicos 
relevantes para fins de coordenação, 
incluindo atividades pré-normativas. As 
atividades seguirão uma abordagem 
orientada para missões específicas e 
integrarão as dimensões societais 
relevantes. Apoiarão as políticas da União 
em matéria de segurança interna e externa, 
políticas de defesa e novas disposições 
relevantes do Tratado de Lisboa e 
garantirão a cibersegurança, a confiança e a 
proteção da vida privada no mercado único 
digital. Serão visados os seguintes 
objetivos específicos:

A participação mais estreita dos cidadãos 
e das organizações da sociedade civil e 
das ciências políticas, sociais e humanas
na investigação sobre segurança será, por 
conseguinte, um elemento essencial e 
contribuirá para fazer um levantamento dos 
atuais esforços realizados no domínio da 
investigação e melhorar a relevância das
atividades desenvolvidas e o respeito dos 
direitos fundamentais e das liberdades dos 
cidadãos. As atividades seguirão uma 
abordagem que coloca a investigação no 
quadro das preocupações societais e 
integrarão as dimensões societais 
relevantes. Apoiarão as políticas da União 
em matéria de segurança interna e externa 
e novas disposições relevantes do Tratado 
de Lisboa e garantirão a cibersegurança, a 
confiança e a proteção da vida privada no 
mercado único digital. Serão visados os 
seguintes objetivos específicos:

Or. en

Alteração 942
Christian Ehler
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1

Texto da Comissão Alteração

6.3.1. Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo

Suprimido

O objetivo é não só evitar incidentes como 
também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 
e segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Novas tecnologias e 
capacidades específicas contribuirão para 
proteger as infraestruturas, sistemas e 
serviços de importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal 
incluirá a análise e securização de 
infraestruturas e serviços críticos públicos 
e privados ligados em rede contra 
qualquer tipo de ameaças.

Or. en

Alteração 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1 – parte
introdutória

Texto da Comissão Alteração

6.3.1. Lutar contra a criminalidade e o 
terrorismo

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

Alteração 944
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é não só evitar incidentes como 
também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 
e segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Novas tecnologias e 
capacidades específicas contribuirão para 
proteger as infraestruturas, sistemas e 
serviços de importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal 
incluirá a análise e securização de 
infraestruturas e serviços críticos públicos 
e privados ligados em rede contra 
qualquer tipo de ameaças.

Suprimido

Or. en

Alteração 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é não só evitar incidentes como O objetivo é não só evitar incidentes como 
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também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 
e segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Novas tecnologias e 
capacidades específicas contribuirão para 
proteger as infraestruturas, sistemas e 
serviços de importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal incluirá 
a análise e securização de infraestruturas e 
serviços críticos públicos e privados 
ligados em rede contra qualquer tipo de 
ameaças.

também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer a compreensão 
das causas e das consequências, bem 
como o desenvolvimento de novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 
e segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Novas tecnologias e 
capacidades específicas contribuirão para 
proteger as infraestruturas, sistemas e 
serviços de importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal incluirá 
a análise e securização de infraestruturas e 
serviços críticos públicos e privados 
ligados em rede contra qualquer tipo de 
ameaças. Será também prestada atenção 
às dimensões sociais e comportamentais 
da criminalidade e do terrorismo, a fim de 
compreender suas causas e impactos, e 
identificar medidas eficazes em matéria de 
política social para as enfrentar.

Or. en

Alteração 946
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é não só evitar incidentes como 
também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 

O objetivo é não só evitar incidentes como 
também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer a compreensão 
das razões subjacentes quer aos conflitos 
quer à cooperação, novas tecnologias e 
capacidades (nomeadamente contra a 
cibercriminalidade e o ciberterrorismo) 
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e segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Novas tecnologias e 
capacidades específicas contribuirão para 
proteger as infraestruturas, sistemas e 
serviços de importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal incluirá 
a análise e securização de infraestruturas e 
serviços críticos públicos e privados 
ligados em rede contra qualquer tipo de 
ameaças.

para o apoio ao Estado de Direito, à 
responsabilidade democrática, uma 
segurança e uma Justiça responsável e 
transparente, saúde, alimentação, água e 
segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Novos instrumentos 
analíticos e conceitos, tecnologias e 
capacidades específicas contribuirão para 
proteger as infraestruturas, sistemas e 
serviços de importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal incluirá 
a análise e securização de infraestruturas e 
serviços críticos públicos e privados 
ligados em rede contra qualquer tipo de 
ameaças.

Or. en

Alteração 947
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1 - parágrafo 
1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A investigação é necessária para 
identificar as razões pelas quais as 
pessoas se radicalizam e recorrem à 
violência, bem como medidas eficazes em 
matéria de políticas sociais para combater 
estas razões. O que se pretende é que 
sejam efetuadas pesquisas que 
apresentem os factos, assim como 
propostas em matéria de políticas sociais 
que sejam eficazes para prevenir que a 
radicalização redunde em violência e 
canalizar o descontentamento social para 
o protesto, pacífico, democrático e para o 
diálogo.
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Or. en

Alteração 948
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1 - parágrafo 
1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será também levada a cabo investigação, 
com a participação dos cidadãos e dos 
representantes eleitos, sobre o grau de 
risco que a sociedade está disposta a 
correr em troca de medidas de combate ao 
terrorismo menos intrusivas. Tal implica 
um empenhamento sistemático no diálogo 
– enquadrado e conduzido num contexto 
científico – para estabelecer os limites ao 
risco, os limites à intrusão que os 
cidadãos estão dispostos a aceitar e as 
soluções de compromisso daí decorrentes. 
Esta pesquisa deve visar a 
disponibilização de uma base para que as 
decisões sejam tomadas assentes em 
factos e para um diálogo político que 
traduza as realidades sociais.

Or. en

Alteração 949
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1 - parágrafo 
1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os processos de justiça reparadora podem 
contribuir para as vertentes de 
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"prevenção" e "resposta" da estratégia de 
combate ao terrorismo. A investigação 
deve também analisar até que ponto é que 
as vítimas de ataques terroristas estão 
dispostas a envolver-se com os 
verdadeiros ou potenciais criminosos em 
processos de justiça reparadora, de molde 
a contribuir para o entendimento mútuo, 
quer das causas do terrorismo, quer do 
seu impacto nas vítimas; a investigação 
deve também visar o impacto dos 
processos de justiça reparadora na 
prevenção da radicalização e do recurso à 
violência por parte de grupos "em risco".  
Por fim, esta investigação deve 
determinar qual o contributo da justiça 
reparadora para a reconstrução das 
comunidades afetadas por crimes de 
terrorismo grave.

Or. en

Alteração 950
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.1 - parágrafo 
1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para evitar incidentes, a investigação deve 
incidir na compreensão das razões 
subjacentes ao grau de propensão do 
indivíduo ou do de um grupo social 
específico para o crime e a radicalização 
política, incluindo as formas extremas de 
violência política, como os atentados 
terroristas. As ciências sociais, em 
especial a psicologia, a sociologia e a 
ciência política têm desenvolvido teorias e 
métodos de investigação adequados para 
dar resposta a esses tipos de questões em 
matéria de investigação.
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Or. en

Alteração 951
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.2

Texto da Comissão Alteração

6.3.2. Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras

Suprimido

São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, 
conformidade com princípios jurídicos e 
éticos, proporcionalidade, aceitabilidade 
social e respeito dos direitos 
fundamentais. A investigação apoiará 
também a melhoria da gestão integrada 
das fronteiras europeias, nomeadamente 
mediante uma maior cooperação com 
países candidatos, potenciais candidatos e 
países da política europeia de vizinhança.

Or. en

Alteração 952
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.2
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Texto da Comissão Alteração

6.3.2. Reforçar a segurança mediante a 
gestão das fronteiras

Suprimido

São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, 
conformidade com princípios jurídicos e 
éticos, proporcionalidade, aceitabilidade 
social e respeito dos direitos 
fundamentais. A investigação apoiará 
também a melhoria da gestão integrada 
das fronteiras europeias, nomeadamente 
mediante uma maior cooperação com 
países candidatos, potenciais candidatos e 
países da política europeia de vizinhança.

Or. en

Alteração 953
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.2 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, 

Suprimido
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conformidade com princípios jurídicos e 
éticos, proporcionalidade, aceitabilidade 
social e respeito dos direitos 
fundamentais. A investigação apoiará 
também a melhoria da gestão integrada 
das fronteiras europeias, nomeadamente 
mediante uma maior cooperação com 
países candidatos, potenciais candidatos e 
países da política europeia de vizinhança.

Or. en

Alteração 954
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.2 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, conformidade 
com princípios jurídicos e éticos, 
proporcionalidade, aceitabilidade social e 
respeito dos direitos fundamentais. A 
investigação apoiará também a melhoria da 
gestão integrada das fronteiras europeias, 
nomeadamente mediante uma maior 
cooperação com países candidatos, 
potenciais candidatos e países da política 
europeia de vizinhança.

São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR, o 
sistema europeu de vigilância das 
fronteiras externas. Estas serão 
desenvolvidas e testadas considerando a 
sua eficácia, conformidade com princípios 
jurídicos e éticos, proporcionalidade, 
aceitabilidade social e respeito dos direitos 
fundamentais. A investigação apoiará 
também a melhoria da gestão integrada das 
fronteiras europeias, nomeadamente 
mediante uma maior cooperação com 
países candidatos, potenciais candidatos e 
países da política europeia de vizinhança.

Or. en
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Justificação

Há que explicar os acrónimos.

Alteração 955
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.3

Texto da Comissão Alteração

6.3.3. Garantir a cibersegurança Suprimido
A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, bem como proteger 
infraestruturas ICT de importância 
crítica. A sociedade digital está em pleno 
desenvolvimento com uma constante 
mutação dos usos e abusos da Internet, 
novas formas de interação social, novos 
serviços móveis e localizados e a 
emergência da Internet das Coisas. É 
portanto necessário um novo tipo de 
investigação que deve estar centrada nas 
aplicações, utilizações e tendências 
societais emergentes. Serão realizadas 
iniciativas de investigação expeditas, 
incluindo I&D proativa, a fim de reagir 
rapidamente a novos desenvolvimento 
contemporâneos a nível da confiança e da 
segurança.

Or. en
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Alteração 956
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.3 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, bem como proteger 
infraestruturas ICT de importância 
crítica. A sociedade digital está em pleno 
desenvolvimento com uma constante 
mutação dos usos e abusos da Internet, 
novas formas de interação social, novos 
serviços móveis e localizados e a 
emergência da Internet das Coisas. É 
portanto necessário um novo tipo de 
investigação que deve estar centrada nas 
aplicações, utilizações e tendências 
societais emergentes. Serão realizadas 
iniciativas de investigação expeditas, 
incluindo I&D proativa, a fim de reagir 
rapidamente a novos desenvolvimento 
contemporâneos a nível da confiança e da 
segurança.

Suprimido

Or. en

Alteração 957
Christian Ehler
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.3 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, bem como proteger 
infraestruturas ICT de importância 
crítica. A sociedade digital está em pleno 
desenvolvimento com uma constante 
mutação dos usos e abusos da Internet, 
novas formas de interação social, novos 
serviços móveis e localizados e a 
emergência da Internet das Coisas. É 
portanto necessário um novo tipo de 
investigação que deve estar centrada nas 
aplicações, utilizações e tendências 
societais emergentes. Serão realizadas 
iniciativas de investigação expeditas, 
incluindo I&D proativa, a fim de reagir 
rapidamente a novos desenvolvimento 
contemporâneos a nível da confiança e da 
segurança.

Suprimido

Or. en

Alteração 958
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.3 - parágrafo 
1
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Texto da Comissão Alteração

A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, bem como proteger 
infraestruturas ICT de importância crítica. 
A sociedade digital está em pleno 
desenvolvimento com uma constante 
mutação dos usos e abusos da Internet, 
novas formas de interação social, novos 
serviços móveis e localizados e a 
emergência da Internet das Coisas. É 
portanto necessário um novo tipo de 
investigação que deve estar centrada nas 
aplicações, utilizações e tendências 
societais emergentes. Serão realizadas 
iniciativas de investigação expeditas, 
incluindo I&D proativa, a fim de reagir 
rapidamente a novos desenvolvimento 
contemporâneos a nível da confiança e da 
segurança.

A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, bem como proteger 
infraestruturas ICT de importância crítica. 
A sociedade digital está em pleno 
desenvolvimento com uma constante 
mutação dos usos e abusos da Internet, 
novas formas de interação social, novos 
tipos de transações em linha, transações 
financeiras (comércio eletrónico), novos 
serviços móveis e localizados e a 
emergência da Internet das Coisas. É 
portanto necessário um novo tipo de 
investigação que deve estar centrada nas 
aplicações, utilizações, novos modelos e 
modelos específicos empresariais e 
comerciais e tendências societais 
emergentes. Serão realizadas iniciativas de 
investigação expeditas, incluindo I&D 
proativa, a fim de reagir rapidamente a 
novos desenvolvimento contemporâneos a 
nível da confiança e da segurança.

Or. en

Alteração 959
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 3 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.4
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Texto da Comissão Alteração

6.3.4. Reforçar a resiliência da Europa às 
crises e catástrofes

Suprimido

Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, defesa civil, 
prevenção de conflitos, desenvolvimento 
de infraestruturas de informação médica, 
missões de salvamento e estabilização pós-
crise), bem como em matéria de controlo 
do cumprimento da lei. A investigação 
abrangerá toda a cadeia de gestão de 
crises e de resiliência societal e apoiará a 
criação de uma capacidade de resposta 
europeia de emergência.
As atividades em todas as áreas de missão 
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores 
humanos. Para isso é também necessária 
a integração de capacidades civis e 
militares em missões que vão desde a 
ajuda humanitária até à proteção civil, 
gestão de fronteiras ou manutenção da 
paz. Incluirá o desenvolvimento 
tecnológico na área sensível das 
tecnologias de dupla utilização, a fim de 
garantir a interoperabilidade entre as 
forças militares e de proteção civil e entre 
as forças de proteção civil em todo o 
mundo, bem como a fiabilidade, os 
aspetos organizacionais, jurídicos e éticos, 
as questões comerciais, a proteção da 
confidencialidade e da integridade da 
informação e rastreabilidade de todas as 
operações e procedimentos.

Or. en
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Alteração 960
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.4 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, defesa civil, 
prevenção de conflitos, desenvolvimento 
de infraestruturas de informação médica, 
missões de salvamento e estabilização pós-
crise), bem como em matéria de controlo 
do cumprimento da lei. A investigação 
abrangerá toda a cadeia de gestão de 
crises e de resiliência societal e apoiará a 
criação de uma capacidade de resposta 
europeia de emergência.

Suprimido

Or. en

Alteração 961
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.4 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, defesa civil, 
prevenção de conflitos, desenvolvimento 
de infraestruturas de informação médica, 
missões de salvamento e estabilização 

Tal implica o desenvolvimento de 
instrumentos e analíticos, inclusive 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, catástrofes 
naturais e de origem humana, defesa 
civil, prevenção de conflitos, 



AM\909647PT.doc 155/179 PE492.826v02-00

PT

pós-crise), bem como em matéria de 
controlo do cumprimento da lei. A 
investigação abrangerá toda a cadeia de 
gestão de crises e de resiliência societal e 
apoiará a criação de uma capacidade de 
resposta europeia de emergência.

desenvolvimento de infraestruturas de 
informação médica, missões de salvamento 
e estabilização pós-crise, mediação, 
diálogo e reconciliação), bem como em 
matéria de controlo do cumprimento da lei. 
A investigação abrangerá toda a cadeia de 
gestão de crises, construção da paz e de 
resiliência societal e apoiará a criação de 
uma capacidade de resposta europeia de 
emergência.

Or. en

Alteração 962
Markus Pieper

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.4 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, defesa civil, 
prevenção de conflitos, desenvolvimento 
de infraestruturas de informação médica, 
missões de salvamento e estabilização 
pós-crise), bem como em matéria de 
controlo do cumprimento da lei. A 
investigação abrangerá toda a cadeia de
gestão de crises e de resiliência societal e 
apoiará a criação de uma capacidade de 
resposta europeia de emergência.

Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, proteção contra inundações, 
combate a incêndios e poluição marinha, 
ajuda humanitária, defesa civil, prevenção 
de conflitos, desenvolvimento de 
infraestruturas de informação médica, 
missões de salvamento e estabilização pós-
crise), bem como em matéria de controlo 
do cumprimento da lei. A investigação 
abrangerá toda a cadeia de gestão de crises 
e de resiliência societal.

Or. de

Alteração 963
Christian Ehler
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.4 – parágrafo 
2

Texto da Comissão Alteração

As atividades em todas as áreas de missão 
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores 
humanos. Para isso é também necessária 
a integração de capacidades civis e 
militares em missões que vão desde a 
ajuda humanitária até à proteção civil, 
gestão de fronteiras ou manutenção da 
paz. Incluirá o desenvolvimento 
tecnológico na área sensível das 
tecnologias de dupla utilização, a fim de 
garantir a interoperabilidade entre as 
forças militares e de proteção civil e entre 
as forças de proteção civil em todo o 
mundo, bem como a fiabilidade, os 
aspetos organizacionais, jurídicos e éticos, 
as questões comerciais, a proteção da 
confidencialidade e da integridade da 
informação e rastreabilidade de todas as 
operações e procedimentos.

Suprimido

Or. en

Alteração 964
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.4 - parágrafo 
2

Texto da Comissão Alteração

As atividades em todas as áreas de missão 
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores humanos.

As atividades em todas as áreas de missão 
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores humanos.
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Para isso é também necessária a 
integração de capacidades civis e militares 
em missões que vão desde a ajuda 
humanitária até à proteção civil, gestão de 
fronteiras ou manutenção da paz. 
Incluirá o desenvolvimento tecnológico 
na área sensível das tecnologias de dupla 
utilização, a fim de garantir a 
interoperabilidade entre as forças 
militares e de proteção civil e entre as 
forças de proteção civil em todo o mundo, 
bem como a fiabilidade, os aspetos 
organizacionais, jurídicos e éticos, as 
questões comerciais, a proteção da 
confidencialidade e da integridade da 
informação e rastreabilidade de todas as 
operações e procedimentos.

Or. en

Alteração 965
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.4 - parágrafo 
2

Texto da Comissão Alteração

As atividades em todas as áreas de missão 
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores humanos. 
Para isso é também necessária a integração 
de capacidades civis e militares em 
missões que vão desde a ajuda humanitária 
até à proteção civil, gestão de fronteiras ou 
manutenção da paz. Incluirá o 
desenvolvimento tecnológico na área 
sensível das tecnologias de dupla 
utilização, a fim de garantir a 
interoperabilidade entre as forças militares 
e de proteção civil e entre as forças de 
proteção civil em todo o mundo, bem como 
a fiabilidade, os aspetos organizacionais, 

As atividades em todas as áreas de missão 
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores humanos. 
Para isso é também necessária a integração 
de capacidades civis e militares em 
missões que vão desde a ajuda humanitária 
até à proteção civil, gestão de fronteiras ou 
manutenção da paz. Incluirá o 
desenvolvimento tecnológico na área 
sensível das tecnologias de dupla 
utilização, a fim de garantir a 
interoperabilidade entre as forças militares 
e de proteção civil e entre as forças de 
proteção civil em todo o mundo, bem como 
a fiabilidade, os aspetos organizacionais, 
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jurídicos e éticos, as questões comerciais, a 
proteção da confidencialidade e da 
integridade da informação e rastreabilidade 
de todas as operações e procedimentos.

jurídicos e éticos, as questões comerciais, a 
proteção da confidencialidade e da 
integridade da informação e rastreabilidade 
de todas as operações e procedimentos, 
sem infringir os direitos fundamentais à 
privacidade e à proteção dos dados 
pessoais.

Or. en

Alteração 966
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

A salvaguarda dos direitos humanos em 
matéria de privacidade na sociedade 
digital exigirá o desenvolvimento de 
quadros e tecnologias de privacidade 
assegurada de raiz (privacy-by-design) 
desde a conceção dos produtos e serviços. 
Serão desenvolvidas tecnologias que 
permitam aos utilizadores controlar os 
seus dados pessoais e a sua utilização por 
terceiros, bem como ferramentas para 
detetar e bloquear conteúdos ilícitos e 
violações de dados e para proteger os 
direitos humanos em linha, evitando que 
os comportamentos das pessoas 
individualmente ou em grupo seja 
limitado por pesquisas ilícitas e definição 
de perfis.
Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e internacional e ser efetiva e 
proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, 
por conseguinte, essencial uma melhor 
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compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas 
de insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social e da comunicação e 
das perceções dos cidadãos. Serão 
abordadas as questões éticas e de proteção 
dos valores humanos e dos direitos 
fundamentais.

Or. en

Alteração 967
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.5 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

A salvaguarda dos direitos humanos em 
matéria de privacidade na sociedade 
digital exigirá o desenvolvimento de 
quadros e tecnologias de privacidade 
assegurada de raiz (privacy-by-design) 
desde a conceção dos produtos e serviços. 
Serão desenvolvidas tecnologias que 
permitam aos utilizadores controlar os 
seus dados pessoais e a sua utilização por 
terceiros, bem como ferramentas para 
detetar e bloquear conteúdos ilícitos e 
violações de dados e para proteger os 
direitos humanos em linha, evitando que 
os comportamentos das pessoas 
individualmente ou em grupo seja 
limitado por pesquisas ilícitas e definição 
de perfis.

Suprimido

Or. en

Alteração 968
Petru Constantin Luhan
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.5 - parágrafo 
1

Texto da Comissão Alteração

A salvaguarda dos direitos humanos em 
matéria de privacidade na sociedade digital 
exigirá o desenvolvimento de quadros e 
tecnologias de privacidade assegurada de 
raiz (privacy-by-design) desde a conceção 
dos produtos e serviços. Serão 
desenvolvidas tecnologias que permitam
aos utilizadores controlar os seus dados 
pessoais e a sua utilização por terceiros, 
bem como ferramentas para detetar e 
bloquear conteúdos ilícitos e violações de 
dados e para proteger os direitos humanos 
em linha, evitando que os comportamentos 
das pessoas individualmente ou em grupo 
seja limitado por pesquisas ilícitas e 
definição de perfis.

A salvaguarda dos direitos humanos em 
matéria de privacidade na sociedade digital 
pode ser alcançada, nomeadamente, 
mediante o desenvolvimento de quadros e 
tecnologias de privacidade assegurada de 
raiz e por defeito (privacy-by-design e 
privacy-by-default) desde a conceção dos 
produtos e serviços, assim como pela 
criação de incentivos que recompensem a 
conceção de produtos que visem 
privacidade assegurada de raiz e a 
segurança.  Serão desenvolvidas 
tecnologias que deem a possibilidade aos 
utilizadores controlar os seus dados 
pessoais e a sua utilização por terceiros, 
bem como ferramentas para detetar e 
bloquear conteúdos ilícitos e violações de 
dados, de molde a proteger os direitos 
humanos e evitar que os comportamentos 
individualmente ou em grupo estejam 
sujeitos a e/ou limitados por pesquisas 
ilícitas e definição de perfis.

Or. en

Alteração 969
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.5 - parágrafo 
2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e internacional e ser efetiva e 
proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, 

Suprimido



AM\909647PT.doc 161/179 PE492.826v02-00

PT

por conseguinte, essencial uma melhor 
compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas 
de insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social e da comunicação e 
das perceções dos cidadãos. Serão 
abordadas as questões éticas e de proteção 
dos valores humanos e dos direitos 
fundamentais.

Or. en

Alteração 970
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.5 - parágrafo 
2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e internacional e ser efetiva e 
proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, por 
conseguinte, essencial uma melhor 
compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas de 
insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social e da comunicação e 
das perceções dos cidadãos. Serão 
abordadas as questões éticas e de proteção 
dos valores humanos e dos direitos 
fundamentais.

Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e internacional e ser efetiva e 
proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, por 
conseguinte, essencial uma melhor 
compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas de 
insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social e da comunicação e 
das perceções dos cidadãos. Serão 
abordadas as questões éticas e de proteção 
dos valores humanos e dos direitos 
fundamentais, as quais continuarão a ser 
centrais neste debate.

Or. en

Alteração 971
Philippe Lamberts
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.5 - parágrafo 
2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e internacional e ser efetiva e 
proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, por 
conseguinte, essencial uma melhor 
compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas de 
insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social e da comunicação e 
das perceções dos cidadãos. Serão 
abordadas as questões éticas e de proteção 
dos valores humanos e dos direitos 
fundamentais.

Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e internacional e ser efetiva e 
proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, por 
conseguinte, essencial uma melhor 
compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas de 
insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social e da comunicação e 
das perceções dos cidadãos. Serão 
asseguradas as questões éticas e de 
proteção dos valores humanos e dos 
direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 972
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.6

Texto da Comissão Alteração

6.3.6. Aspetos de execução específicos Suprimido
Considerando que a investigação será 
orientada para a segurança civil, 
proceder-se-á ativamente à coordenação 
com as atividades da Agência Europeia de 
Defesa (EDA) a fim de reforçar a 
cooperação com a mesma, nomeadamente 
no âmbito do Quadro Europeu de 
Cooperação já estabelecido, 
reconhecendo a existência de domínios de 
tecnologias de dupla utilização relevantes 
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tanto para aplicações civis como militares. 
Serão também reforçados os mecanismos 
de coordenação com as agências 
relevantes da União, como, por exemplo, 
FRONTEX, EMSA e Europol a fim de 
melhorar a coordenação dos programas e 
políticas da União no domínio da 
segurança externa e interna e de outras 
iniciativas da União.
Tendo em conta a natureza especial das 
questões relativas à segurança, serão 
criadas modalidades específicas no que 
diz respeito à programação e governação, 
nomeadamente com o comité referido no 
artigo 9.º da presente decisão. Serão 
protegidas as informações classificadas 
ou de outro modo sensíveis relacionadas 
com a segurança, pelo que podem ser 
especificados nos programas de trabalho 
requisitos e critérios particulares para a 
cooperação internacional. Este aspeto 
será também refletido na programação e 
acordos de governação na componente 
Sociedades Seguras (incluindo os aspetos 
de comitologia).

Or. en

Alteração 973
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6 – subponto 6.3 – parágrafo 3 – subponto 6.3.6

Texto da Comissão Alteração

6.3.6. Aspetos de execução específicos Suprimido
Considerando que a investigação será 
orientada para a segurança civil, 
proceder-se-á ativamente à coordenação 
com as atividades da Agência Europeia de 
Defesa (EDA) a fim de reforçar a 
cooperação com a mesma, nomeadamente 
no âmbito do Quadro Europeu de 
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Cooperação já estabelecido, 
reconhecendo a existência de domínios de 
tecnologias de dupla utilização relevantes 
tanto para aplicações civis como militares. 
Serão também reforçados os mecanismos 
de coordenação com as agências 
relevantes da União, como, por exemplo, 
FRONTEX, EMSA e Europol a fim de 
melhorar a coordenação dos programas e 
políticas da União no domínio da 
segurança externa e interna e de outras 
iniciativas da União.
Tendo em conta a natureza especial das 
questões relativas à segurança, serão 
criadas modalidades específicas no que 
diz respeito à programação e governação, 
nomeadamente com o comité referido no 
artigo 9.º da presente decisão. Serão 
protegidas as informações classificadas 
ou de outro modo sensíveis relacionadas 
com a segurança, pelo que podem ser 
especificados nos programas de trabalho 
requisitos e critérios particulares para a 
cooperação internacional. Este aspeto 
será também refletido na programação e 
acordos de governação na componente 
Sociedades Seguras (incluindo os aspetos 
de comitologia).

Or. en

Alteração 974
Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sociedades seguras – Proteger a 
liberdade e a segurança da Europa e dos 
seus cidadãos
A União Europeia, os seus cidadãos e os 
seus parceiros internacionais veem-se 
confrontados com uma série de ameaças à 
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segurança, como o crime organizado, o 
terrorismo e situações de emergência em 
grande escala devidas a catástrofes de 
origem natural ou humana. Tais ameaças 
podem atravessar fronteiras e afetar 
objetivos físicos ou o ciberespaço. Os 
ataques contra sítios Internet de 
autoridades públicas e entidades privadas, 
por exemplo, não só abalam a confiança 
do cidadão, mas podem afetar gravemente 
setores essenciais, como a energia, os 
transportes, a saúde, a finança e as 
telecomunicações.
A fim de antecipar, prevenir e gerir estas 
ameaças, é necessário desenvolver e 
aplicar tecnologias, soluções, ferramentas 
de prospetiva e conhecimentos 
inovadores, incentivar a cooperação entre 
fornecedores e utilizadores, encontrar 
soluções em matéria de segurança civil, 
melhorar a competitividade da segurança 
europeia e dos setores dos serviços, bem 
como prevenir e combater a invasão da 
privacidade e as violações aos Direitos 
Humanos.
A coordenação e melhoria da investigação 
sobre segurança será, por conseguinte, 
um elemento essencial e contribuirá para 
fazer um levantamento dos atuais esforços 
realizados no domínio da investigação, 
incluindo prospetivos, e melhorar as 
condições e os procedimentos jurídicos 
relevantes para fins de coordenação, 
incluindo atividades de normalização.
As atividades seguirão uma abordagem 
orientada para missões específicas e 
integrarão as dimensões societais 
relevantes. Apoiarão as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa, políticas de defesa e novas 
disposições relevantes do Tratado de 
Lisboa e garantirão a cibersegurança, a 
confiança e a proteção da vida privada. 
Serão visados os seguintes objetivos 
específicos:
6-A.1. Lutar contra a criminalidade e o 
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terrorismo
O objetivo é não só evitar incidentes como 
também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 
e segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Novas tecnologias e 
capacidades específicas contribuirão para
proteger as infraestruturas, sistemas e 
serviços de importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal 
incluirá a análise e securização de 
infraestruturas e serviços críticos públicos 
e privados ligados em rede contra 
qualquer tipo de ameaças. Tópicos 
adicionais destinados a melhorar a 
proteção dos cidadãos promoverão o 
desenvolvimento de sociedades civis 
seguras.
6-A. 2. Proteger e melhorar a resiliência 
das infraestruturas críticas
Novas tecnologias e capacidades 
específicas contribuirão para proteger as 
infraestruturas, sistemas e serviços de 
importância crítica (incluindo 
comunicações, transportes, saúde, 
alimentos, água, energia, logística, cadeia 
de abastecimento e ambiente). Tal 
incluirá a análise e securização de 
infraestruturas e serviços críticos públicos 
e privados ligados em rede contra 
qualquer tipo de ameaças.
6-A.3. Reforçar a segurança através da 
gestão das fronteiras e da segurança 
marítima
São igualmente necessárias tecnologias e 
capacidades para melhorar os sistemas, 
equipamentos, instrumentos, processos e 
métodos de identificação rápida com vista 
a melhorar a segurança das fronteiras, 
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incluindo as questões de controlo e de 
vigilância, explorando simultaneamente 
todo o potencial do sistema EUROSUR. 
Estas serão desenvolvidas e testadas 
considerando a sua eficácia, 
conformidade com princípios jurídicos e 
éticos, proporcionalidade, aceitabilidade 
social e respeito dos direitos 
fundamentais. A investigação apoiará 
também a melhoria da gestão integrada 
das fronteiras europeias, nomeadamente 
mediante uma maior cooperação com 
países candidatos, potenciais candidatos e 
países da política europeia de vizinhança.
Será abordada a totalidade das vertentes 
relacionadas com a segurança marítima. 
Este propósito inclui os aspetos da gestão 
das fronteiras azuis e a proteção e 
controlo do transporte por via aquática.
6-A.4. Garantir a cibersegurança
A cibersegurança é uma condição prévia 
indispensável para as pessoas, empresas e 
serviços públicos poderem beneficiar das 
oportunidades oferecidas pela Internet. 
Exige que seja providenciada a segurança 
dos sistemas, redes, dispositivos de acesso, 
software e serviços, incluindo a 
computação em nuvem, tendo 
simultaneamente em conta a 
interoperabilidade de múltiplas 
tecnologias. A investigação permitirá 
prevenir, detetar e gerir em tempo real 
ciberataques em múltiplos domínios e 
jurisdições, combater o uso indevido das 
tecnologias informáticas, prevenir 
violações da privacidade, bem como 
proteger as infraestruturas ICT de 
importância crítica.
6-A.5. Reforçar a resiliência da Europa às 
crises e catástrofes
Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, defesa civil, 
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prevenção de conflitos, desenvolvimento 
de infraestruturas de informação médica, 
missões de salvamento e estabilização pós-
crise), bem como em matéria de controlo 
do cumprimento da lei. A investigação 
abrangerá toda a cadeia de gestão de 
crises e de resiliência societal e apoiará a 
criação de uma capacidade de resposta 
europeia de emergência.
As atividades em todas as áreas de missão
incidirão também na integração e 
interoperabilidade dos sistemas e serviços, 
incluindo aspetos como a comunicação, 
arquiteturas distribuídas e fatores 
humanos. Para isso é também necessária 
a integração de capacidades civis e 
militares em missões que vão desde a 
ajuda humanitária até à proteção civil, 
gestão de fronteiras ou manutenção da 
paz. Incluirá o desenvolvimento 
tecnológico na área sensível das 
tecnologias de dupla utilização, a fim de 
garantir a interoperabilidade entre as 
forças militares e de proteção civil e entre 
as forças de proteção civil em todo o 
mundo, bem como a fiabilidade, os 
aspetos organizacionais, jurídicos e éticos, 
as questões comerciais, a proteção da 
confidencialidade e da integridade da 
informação e rastreabilidade de todas as 
operações e procedimentos.
6-A.6. Reforçar a dimensão societal da 
segurança e assegurar a proteção da 
privacidade e da liberdade na Internet
Qualquer nova solução ou tecnologia em 
matéria de segurança tem de ser aceitável 
para a sociedade, respeitar a legislação da 
União e internacional e ser efetiva e 
proporcionada na identificação e 
tratamento da ameaça à segurança. É, 
por conseguinte, essencial uma melhor 
compreensão das dimensões 
socioeconómicas, culturais e 
antropológicas da segurança, das causas 
de insegurança, do papel dos meios de 
comunicação social e da comunicação e 
das perceções dos cidadãos. Serão 
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abordadas as questões éticas e de proteção 
dos valores humanos e dos direitos 
fundamentais.
A salvaguarda dos direitos humanos em 
matéria de privacidade na sociedade 
digital exigirá o desenvolvimento de 
quadros e tecnologias de privacidade 
assegurada de raiz (privacy-by-design) 
desde a conceção dos produtos e serviços. 
Serão desenvolvidas tecnologias que 
permitam aos utilizadores controlar os 
seus dados pessoais e a sua utilização por 
terceiros, bem como ferramentas para 
detetar e bloquear conteúdos ilícitos e 
violações de dados e para proteger os 
direitos humanos em linha, evitando que 
os comportamentos das pessoas 
individualmente ou em grupo seja 
limitado por pesquisas ilícitas e definição 
de perfis.
6-A.7. Apoio às políticas internas e 
externas da União em matéria de 
segurança
Uma vez que a linha divisória entre 
segurança externa e interna se encontra 
cada vez mais esbatida, os conflitos 
extraeuropeus e as suas consequências 
podem rapidamente desencadear um 
impacto direto sobre a segurança na 
Europa. Além disso, a interface entre as 
atividades e as políticas civis e de defesa 
pressupõe uma atenção especial, 
porquanto existe agora uma oportunidade 
soberana para tirar partido das sinergias 
entre a proteção civil, a avaliação das 
situações, a gestão e a prevenção de 
conflitos, as operações de manutenção da 
paz e as de estabilização no pós-crise. 
Sempre que sejam identificadas 
complementaridades, os investimentos no 
desenvolvimento das capacidades de 
gestão de crises devem ser incentivados, 
de molde a colmatar rapidamente as 
lacunas em termos de capacidade, 
evitando duplicações desnecessárias, 
criando sinergias e apoiando os esforços 



PE492.826v02-00 170/179 AM\909647PT.doc

PT

de normalização.
6-A.8. Promover a normalização e a 
interoperabilidade
Serão apoiadas atividades pré-normativas 
e de normalização em todas as áreas de 
missão. A tónica será colocada nas 
lacunas de normalização identificadas e 
na próxima geração de ferramentas e 
tecnologias. As atividades em todas as 
áreas de missão incidirão também na 
integração e interoperabilidade dos 
sistemas e serviços, incluindo aspetos 
como a comunicação. Para isso é também 
necessária a integração de capacidades 
civis e militares em missões que vão desde 
a ajuda humanitária até à proteção civil, 
gestão de fronteiras ou manutenção da 
paz. Incluirá o desenvolvimento 
tecnológico na área das tecnologias de 
dupla utilização, a fim de garantir a 
interoperabilidade entre as forças 
militares e de proteção civil e entre as 
forças de proteção civil em todo o mundo, 
bem como a fiabilidade, os aspetos 
organizacionais, jurídicos e éticos, as 
questões comerciais, a proteção da 
confidencialidade e da integridade da 
informação e rastreabilidade de todas as 
operações e procedimentos.
6-A.9. Aspetos de execução específicos
Considerando que a investigação será 
orientada para a segurança civil, 
proceder-se-á ativamente à coordenação 
com as atividades da Agência Europeia de 
Defesa (EDA) a fim de reforçar a 
cooperação com a mesma, nomeadamente 
no âmbito do Quadro Europeu de 
Cooperação já estabelecido, 
reconhecendo a existência de domínios de 
tecnologias de dupla utilização relevantes 
tanto para aplicações civis como militares. 
Serão também reforçados os mecanismos 
de coordenação com as agências 
relevantes da União, como, por exemplo, 
FRONTEX, EMSA e Europol a fim de 
melhorar a coordenação dos programas e 
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políticas da União no domínio da 
segurança externa e interna e de outras 
iniciativas da União.
Tendo em conta a natureza especial das 
questões relativas à segurança, serão 
criadas modalidades específicas no que 
diz respeito à programação e governação, 
nomeadamente com o comité referido no 
artigo 9.º da presente decisão. Serão 
protegidas as informações classificadas 
ou de outro modo sensíveis relacionadas 
com a segurança, pelo que podem ser 
especificados nos programas de trabalho 
requisitos e critérios particulares para a 
cooperação internacional. Este aspeto 
será também refletido na programação e 
acordos de governação na componente 
Sociedades Seguras (incluindo os aspetos 
de comitologia).

Or. en

Justificação

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

Alteração 975
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Aumentar a segurança da proteção 
dos cidadãos – lutar contra a 
criminalidade e o terrorismo
O objetivo é não só evitar incidentes como 
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também atenuar as suas potenciais 
consequências. Tal requer novas 
tecnologias e capacidades (nomeadamente 
contra a cibercriminalidade e o 
ciberterrorismo) para o apoio à segurança 
nos domínios da saúde, alimentação, água 
e segurança ambiental que são essenciais 
para o bom funcionamento da sociedade e 
da economia. Tal incluirá a análise e 
securização de infraestruturas e serviços 
críticos públicos e privados ligados em 
rede contra qualquer tipo de ameaças. 
Tópicos adicionais destinados a melhorar 
a proteção dos cidadãos promoverão o 
desenvolvimento de sociedades civis 
seguras.

Or. en

Justificação

Supressão da frase "As novas tecnologias... e ambiente", que não está em consonância com a 
missão desta área. Além disso, esta frase já consta do ponto 6A2. Importa evitar a 
duplicação.

Alteração 976
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo 1 – Parte III – ponto 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Reforçar a resiliência da Europa às 
crises e catástrofes
Tal implica o desenvolvimento de 
tecnologias e capacidades específicas para 
apoiar diferentes tipos de operações de 
gestão de emergências (como proteção 
civil, combate a incêndios e poluição 
marinha, ajuda humanitária, defesa civil, 
desenvolvimento de infraestruturas de 
informação médica, missões de 
salvamento), bem como em matéria de 
controlo do cumprimento da lei. A 
investigação abrangerá toda a cadeia de 
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gestão de crises e de resiliência societal e 
apoiará a criação de uma capacidade de 
resposta europeia de emergência.

Or. en

Justificação

A prevenção de conflitos e a estabilização pós-crise já fazem parte da secção “Apoio às 
políticas internas e externas da União em matéria de segurança”. Duplicar o mesmo 
conteúdo em duas secções diferentes poderia gerar confusão.

Alteração 977
Amalia Sartori

Proposta de decisão
Anexo I – Parte III – ponto 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. Apoio às políticas internas e externas 
da União em matéria de segurança
Uma vez que a linha divisória entre 
segurança externa e interna se encontra 
cada vez mais esbatida, os conflitos 
extraeuropeus e as suas consequências 
podem rapidamente desencadear um 
impacto direto sobre a segurança na 
Europa. Além disso, a interface entre as 
atividades e as políticas civis e de defesa 
pressupõe uma atenção especial, 
porquanto existe agora uma oportunidade 
soberana para tirar partido das sinergias 
entre a proteção civil, a avaliação das 
situações, a gestão e a prevenção de 
conflitos, as operações de manutenção da 
paz e as de estabilização no pós-crise. 
Sempre que sejam identificadas 
complementaridades, os investimentos no 
desenvolvimento das capacidades de 
gestão de conflitos devem ser 
incentivados, de molde a colmatar 
rapidamente as lacunas em termos de 
capacidade, evitando duplicações 
desnecessárias, criando sinergias e 
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apoiando os esforços de normalização.

Or. en

Justificação

A prevenção de conflitos e a estabilização pós-crise já fazem parte da secção “Apoio às 
políticas internas e externas da União em matéria de segurança”. Duplicar o mesmo 
conteúdo em duas secções diferentes poderia gerar confusão. Gestão de crises já está coberto 
na secção 6-A.5 "Reforçar a resiliência da Europa às crises e catástrofes”, pelo que não deve 
ser aqui incluída.

Alteração 978
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – Parte IV – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

2. Liderança industrial 2. Liderança industrial e no setor dos 
serviços

Or. ro

Alteração 979
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – Parte IV – ponto 3.3 – título

Texto da Comissão Alteração

3.3. Energia segura, não poluente e 
eficiente

3.3. Eficiência energética e energia 
segura, não poluente e eficiente

Or. ro

Alteração 980
Oreste Rossi
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Proposta de decisão
Anexo I – Parte IV – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Centro Comum de Investigação 
concentrará a sua atenção nos objetivos 
20/20/20 em matéria de clima e energia e 
na transição da União para uma economia 
hipocarbónica competitiva até 2050, com 
investigação sobre os aspetos tecnológicos 
e socioeconómicos relativos a:

O Centro Comum de Investigação 
concentrará a sua atenção nos objetivos 
20/20/20 em matéria de clima e energia e 
na transição da União para uma economia 
hipocarbónica competitiva, com 
investigação sobre os aspetos tecnológicos 
e socioeconómicos relativos a:

Or. it

Justificação

Como o próprio nome indica, o período do Programa-Quadro limita-se a 2020, em 
conformidade, aliás, com a Estratégia 2020 e o objetivo 20/20/20. Em vez de fazer referência 
a possíveis cenários para as décadas seguintes, é preferível concentrar os esforços na 
realização dos objetivos até 2020.

Alteração 981
Niki Tzavela

Proposta de decisão
Anexo I – Parte IV – ponto 3 – subponto 3.3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Segurança do aprovisionamento 
energético, em especial no que diz respeito 
às ligações e interdependências com o 
aprovisionamento de energia e sistemas de 
transmissão não europeus; levantamento 
das infraestruturas e fontes endógenas e 
externas de energia primária de que a 
Europa depende;

(a) Segurança e diversidade do 
aprovisionamento energético, em especial 
no que diz respeito às ligações e 
interdependências com o aprovisionamento 
de energia e sistemas de transmissão não 
europeus; levantamento das infraestruturas 
e fontes endógenas e externas de energia 
primária de que a Europa depende;

Or. en

Justificação

Enquanto o CCI se concentra, de uma maneira geral, nas medidas visando a" segurança do 
abastecimento" da UE, há que chamar a atenção da investigação também para o elemento da 
"diversidade" de rotas de abastecimento e de trânsito.
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Alteração 982
Markus Pieper

Proposta de decisão
Anexo I – Parte IV – ponto 3 – subponto 3.6 – parágrafo 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Reforço da capacidade da União para 
reduzir os riscos de catástrofes e para gerir 
catástrofes de origem natural ou humana, 
nomeadamente pelo desenvolvimento de 
sistemas de informação global de alerta 
precoce de multi-riscos e de gestão de 
riscos, utilizando as Tecnologias de 
Observação da Terra;

h) Reforço da capacidade da União para 
reduzir os riscos de catástrofes e para gerir 
catástrofes de origem natural ou humana, 
nomeadamente pelo desenvolvimento de 
instalações de ensaio, de sistemas de 
informação global de alerta precoce de 
multi-riscos e de gestão de riscos, 
utilizando as Tecnologias de Observação 
da Terra;

Or. de

Justificação

Para acometer catástrofes ambientais ou de natureza antropogénica, para além de 
observação e de alertas, é também necessária assistência prática aquando da ocorrência de 
uma catástrofe, pelo que instalações de ensaio específicas que permitam a preparação 
prática para catástrofes, como, por exemplo, inundações graves, são tão importantes para 
proteger a sociedade.

Alteração 983
Markus Pieper

Proposta de decisão
Anexo I – Parte IV – ponto 3 – subponto 3.6 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Desenvolvimento de instalações-
piloto e de demonstração para a 
simulação de catástrofes, para reduzir o 
risco de catástrofes e melhorar a gestão 
local de catástrofes, com especial ênfase 
na proteção contra inundações.
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Or. de

Justificação

Para acometer catástrofes ambientais ou de natureza antropogénica, para além de 
observação e de alertas, é também necessária assistência prática aquando da ocorrência de 
uma catástrofe, pelo que instalações de ensaio específicas que permitam a preparação 
prática para catástrofes, como, por exemplo, inundações graves, são tão importantes para 
proteger a sociedade.

Alteração 984
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

– Pedidos de registo de patentes em 
Tecnologias Futuras e Emergentes

– Pedidos de registo de patentes e de 
modelos de utilidade em Tecnologias 
Futuras e Emergentes

Or. en

Justificação

Para completar a ideia.

Alteração 985
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo II – Parte I – parágrafo 1 – ponto 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Circulação intersetorial e entre países de 
investigadores, incluindo doutorandos

– Circulação intersetorial e entre países de 
investigadores, incluindo doutorandos, e 
número de publicações em revistas 
especializadas, projetos de investigação, 
desenvolvimento e inovação inspirados 
pela circulação

Or. en
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Justificação

Devem ser disponibilizados os resultados reais da atividade,  caso contrário fica apenas a 
circulação.

Alteração 986
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Anexo II – Parte I – parágrafo 1 – ponto 4 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Infraestruturas de investigação cujo 
acesso é disponibilizado a todos os 
investigadores na Europa e não só através 
de apoio da União

– Infraestruturas de investigação 
desenvolvidas em toda a Europa cujo 
acesso é disponibilizado a todos os 
investigadores na Europa e não só através 
de apoio da União

Or. en

Alteração 987
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Anexo II – Parte II – parágrafo 1 – ponto 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Pedidos de registo de patentes nas 
diferentes tecnologias facilitadoras e 
industriais

– Pedidos de registo de patentes e modelos 
de utilidade nas diferentes tecnologias 
facilitadoras e industriais

Or. en

Justificação

Para completar a ideia.

Alteração 988
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta de decisão
Anexo II – Parte III – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– Pedidos de registo de patentes no 
domínio dos diferentes Desafios Societais

– Pedidos de registo de patentes e de 
modelos de utilidade no domínio dos 
diferentes Desafios Societais

Or. en

Justificação

Para completar a ideia.


