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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Procedimento legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0809),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 173.º, n.º 3, e o artigo 182.°, n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão 
apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0466/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de XX1

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de XX2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, a Comissão do Desenvolvimento, a 
Comissão dos Orçamentos, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, a Comissão dos Transportes e do Turismo, a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, a Comissão das 
Pescas, a Comissão da Cultura e da Educação, a Comissão dos Assuntos Constitucionais e 
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 5

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Texto da Comissão Alteração

(5) O Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União no domínio da investigação e 
inovação na sua Resolução de 11 de 
novembro de 2010, sublinhou a 
importância da União da Inovação com 
vista a transformar a Europa num mundo 
pós-crise na sua Resolução de 12 de maio 
de 2011, chamou a atenção para as 
importantes lições a extrair após a 
avaliação intercalar do Sétimo 
Programa-Quadro na sua Resolução de 8 
de junho de 2011 e apoiou o conceito de 
um quadro estratégico comum para o 
financiamento da investigação e inovação 
na sua Resolução de 27 de setembro 
de 2011.

(5) O Parlamento Europeu apelou a uma 
simplificação radical do financiamento da 
União no domínio da investigação e 
inovação na sua Resolução de 11 de 
novembro de 2010, sublinhou a 
importância da União da Inovação com 
vista a transformar a Europa num mundo 
pós-crise na sua Resolução de 12 de maio 
de 2011, chamou a atenção para as 
importantes lições a extrair após a 
avaliação intercalar do Sétimo 
Programa-Quadro na sua Resolução de 8 
de junho de 2011 e apoiou o conceito de 
um quadro estratégico comum para o 
financiamento da investigação e inovação, 
ao mesmo tempo que exigiu a duplicação 
do orçamento, em comparação com o 
Sétimo Programa-Quadro, na sua 
Resolução de 27 de setembro de 2011.

Or. en

Justificação

O orçamento da UE deve refletir a ambiciosa Estratégia Europa 2020 ao fazer uma mudança 
no sentido de financiar os investimentos orientados para o futuro. É este tipo de 
financiamento que faz sentido na atual crise financeira e orçamental. O orçamento de 80 mil 
de milhões de euros proposto para o Programa-Quadro Horizonte 2020 representa apenas 
um aumento modesto (cerca de 6% em termos reais), quando comparado com o nível de 
financiamento do 7.º PQ para 2013. Isto não é suficiente e fica aquém da recomendação do 
PE de atribuir 100 mil milhões de euros a este programa.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado 
«Programa-Quadro Horizonte 2020») 
incide em três objetivos: gerar excelência 
em ciência com vista a reforçar a 

(11) O Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação Horizonte 2020 da União 
Europeia (a seguir designado 
«Programa-Quadro Horizonte 2020») 
incide em três objetivos: gerar excelência 
em ciência com vista a reforçar a 
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excelência científica de craveira mundial 
da União, promover a liderança industrial 
para apoio às empresas, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME), gerar 
inovação e enfrentar os desafios societais a 
fim de responder diretamente aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 
mediante o apoio a atividades que 
abrangem todo o espetro desde a 
investigação até ao mercado. O 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
apoiar todas as fases da cadeia de 
inovação, em especial as atividades mais 
próximas do mercado, incluindo 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como inovação não tecnológica e social, e 
visa satisfazer as necessidades de 
investigação de um amplo espetro de 
políticas da União, colocando a tónica na 
utilização e difusão tão amplas quanto 
possível dos conhecimentos gerados pelas 
atividades apoiadas até à sua exploração 
comercial. As prioridades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
igualmente ser apoiadas por um programa 
de investigação e formação no domínio 
nuclear ao abrigo do Tratado Euratom.

excelência científica de craveira mundial 
da União, promover a liderança industrial 
para apoio às empresas, incluindo as 
pequenas e médias empresas (PME), gerar 
inovação e enfrentar os desafios societais a 
fim de responder diretamente aos desafios 
identificados na Estratégia Europa 2020 
mediante o apoio a atividades que 
abrangem todo o espetro desde a 
investigação até ao mercado. Apesar de o 
valor acrescentado europeu assentar 
principalmente no financiamento de uma 
investigação em fase pré-concorrencial, 
transnacional e em colaboração que, no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, deve 
atingir, pelo menos, os níveis do Sétimo 
Programa-Quadro, é igualmente 
necessário colocar a tónica na utilização e 
difusão tão amplas quanto possível dos 
conhecimentos gerados pelas atividades 
apoiadas até à sua exploração comercial. 
Neste sentido, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve apoiar todas as fases 
da cadeia de inovação, incluindo 
instrumentos financeiros inovadores, bem 
como inovação não tecnológica e social.
As prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem igualmente ser 
apoiadas por um programa de investigação 
e formação no domínio nuclear ao abrigo 
do Tratado Euratom.

Or. en

Justificação

É importante disponibilizar um apoio contínuo às atividades de I&D e de inovação, de modo 
a garantir uma transferência eficaz de conhecimentos e de tecnologia, mas é necessário 
manter o equilíbrio certo. Os projetos de I&D transnacionais, em colaboração e em fase pré-
concorrencial devem continuar a ser a essência do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
enquanto algo mais deve ser feito para garantir que os resultados destes projetos têm um 
impacto real e são utilizados para novos produtos e serviços, ajudando a resolver os desafios 
societais e a explorar oportunidades económicas. 

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) No contexto do triângulo do 
conhecimento constituído pela 
investigação, educação e inovação, as 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
sob a égide do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia devem contribuir 
fortemente para a realização dos objetivos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo os desafios societais, 
nomeadamente com a integração da 
investigação, educação e inovação. A fim 
de assegurar a complementaridade em 
todo o Programa-Quadro Horizonte 2020 
e a adequada utilização dos fundos, a 
contribuição financeira para o Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia deve 
processar-se em duas dotações, estando a 
segunda sujeita a análise.

(13) No contexto do triângulo do 
conhecimento constituído pela 
investigação, educação e inovação, as 
Comunidades do Conhecimento e Inovação 
sob a égide do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia devem contribuir 
fortemente para a realização dos objetivos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
incluindo os desafios societais, 
nomeadamente com a integração da 
investigação, educação e inovação.

Or. en

Justificação

A próxima geração de KIC será lançada em 2014 e o orçamento será faseado consoante os 
desempenhos anuais. Visto que o panorama setorial é diferente em cada setor, a abordagem 
mais saudável parece ser a de se basear a decisão orçamental no mérito individual de cada 
KIC, em vez de se tomar decisões sobre novas KIC com base no desempenho de outras KIC.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para que o Parlamento Europeu 
possa exercer a sua função de controlo 
político e para garantir a transparência e 
a responsabilidade, tal como estipulado 
no Tratado, a Comissão deve informar 
devida e regularmente o Parlamento 
Europeu sobre todos os aspetos relevantes 
da implementação do programa, 
incluindo a preparação e a redação dos 
Programas de Trabalho, a execução e a 
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possível necessidade de ajustamento da 
repartição orçamental e o 
desenvolvimento dos indicadores de 
desempenho em termos dos objetivos 
prosseguidos e dos resultados esperados. 

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem à criação 
de programas suplementares que envolvam 
a participação de um determinado número 
de Estados-Membros, a participação da 
União em programas empreendidos por 
vários Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos 
artigos 184.º, 185.º e 187.º do TFUE.

(19) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 pode dar origem – em 
condições específicas – à criação de 
programas suplementares que envolvam a 
participação de um determinado número de 
Estados-Membros, a participação da União 
em programas empreendidos por vários 
Estados-Membros ou a criação de 
empresas comuns ou quaisquer outras 
modalidades na aceção dos 
artigos 184.º, 185.º e 187.º do TFUE. Estes 
programas ou acordos suplementares 
devem ter um valor acrescentado europeu 
claro, ter por base parcerias genuínas, 
complementar outras atividades no 
âmbito do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e ser tão inclusivos quanto possível 
em termos de participação da indústria 
dos Estados-Membros ou da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

A tendência do 7.º PQ de externalizar partes do orçamento através da criação de parcerias 
acentuou-se na atual proposta. Apesar de esta opção ter o potencial de alcançar um maior 
efeito de alavanca e de responder à lógica de uma melhor articulação do panorama de 
investigação europeu, a confiança excessiva neste tipo de estruturas (PPP e P2P) pode não 
ser atualmente muito realista e ser efetuada apenas por alguns intervenientes, dando a vez a 
mais polarização da nossa base científica e tecnológica.
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Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e necessidades em evolução 
da ciência e tecnologia, da indústria, das 
políticas e da sociedade. Como tal, as 
agendas devem ser definidas em estreita 
ligação com as partes interessadas de todos 
os setores em causa, devendo prever-se 
uma flexibilidade suficiente para novos 
desenvolvimentos. Devem ser solicitados 
pareceres externos de forma contínua 
durante a vigência do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, recorrendo igualmente a 
estruturas relevantes como as plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

(21) A execução do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve responder às 
oportunidades e necessidades em evolução 
da ciência e tecnologia, da indústria, das 
políticas e da sociedade. Como tal, as 
agendas devem ser definidas em estreita 
ligação com as partes interessadas de todos 
os setores em causa, devendo prever-se 
uma flexibilidade suficiente para novos 
desenvolvimentos, também a nível dos 
projetos em curso. Devem ser solicitados 
pareceres externos de forma contínua 
durante a vigência do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, recorrendo igualmente a 
estruturas relevantes como as plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para garantir o equilíbrio 
adequado entre a I&D&I consensual e a 
I&D&I mais disruptiva, pelo menos 15% 
do orçamento da prioridade «Desafios 
Societais» e do objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» no âmbito da «Liderança 
Industrial» devem seguir uma lógica 
ascendente e orientada para a 
investigação. Para além disso, deve ser 
encontrado o equilíbrio certo entre os 
projetos maiores e mais pequenos, no 
âmbito das prioridades «Desafios 
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Societais» e «Liderança Industrial», tendo 
em conta a estrutura setorial específica, o 
tipo e atividade, a tecnologia e o 
panorama de investigação. 

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) De forma a poder competir a nível 
mundial, a responder eficazmente aos 
grandes desafios societais e a cumprir os 
objetivos da Estratégia Europa 2020, a 
União deve utilizar totalmente os seus 
recursos humanos. O Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve servir de catalisador 
e de importante estímulo para a conclusão 
do Espaço Europeu da Investigação, 
apoiando em toda a linha as atividades 
que atraem, mantêm, formam e 
desenvolvem talentos da área da 
investigação e da inovação. Para alcançar 
este objetivo e para aumentar a 
transferência de conhecimentos e a 
quantidade e a qualidade das atividades 
de formação de capital humano dos 
investigadores, incluindo as 
especificamente dedicadas aos jovens e às 
mulheres, deve haver um elemento padrão 
em todas as atividades de investigação e 
de inovação financiadas pela União.

Or. en

Justificação

Outras partes do mundo têm um melhor desempenho do que a Europa em termos de 
atratividade e de manutenção dos melhores talentos. Se a Europa quiser continuar a ser 
competitiva na cena mundial tem de melhorar a sua atratividade. Por este motivo, as 
atividades de investigação e de inovação com o apoio financeiro da UE devem prestar 
especial atenção aos recursos humanos. Em particular, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
tem de ser um estímulo para a conclusão do Espaço Europeu da Investigação e melhorar o 
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capital humano no sistema europeu de investigação e de inovação.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para suscitar o interesse 
pela profissão de investigador na União.
Deve ser prestada a devida atenção à Carta 
Europeia dos Investigadores e ao Código 
de Conduta para o Recrutamento de 
Investigadores, juntamente com outros 
quadros de referência relevantes definidos 
no contexto do Espaço Europeu da 
Investigação, respeitando 
simultaneamente o seu caráter voluntário.

(22) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve contribuir para suscitar o interesse 
pela profissão de investigador na União.
Deve ser prestada total atenção à Carta 
Europeia dos Investigadores e ao Código 
de Conduta para o Recrutamento de 
Investigadores, juntamente com outros 
quadros de referência relevantes definidos 
no contexto do Espaço Europeu da 
Investigação.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Toda a investigação e inovação 
assentam na capacidade de os cientistas, 
as instituições de investigação, as 
empresas e os cidadãos poderem aceder, 
partilhar e utilizar livremente a 
informação científica. Para aumentar a 
circulação e a exploração de 
conhecimento, o acesso em linha livre e 
gratuito às publicações científicas, já 
abrangido no Sétimo Programa-Quadro, 
deve ser o princípio geral para as 
publicações científicas que recebem 
financiamento público do 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para 
além disso, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve experimentar o livre 
acesso em linha aos dados científicos 
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produzidos ou reunidos por investigações 
com financiamento público, com o 
objetivo de fazer com que o livre acesso a 
este tipo de dados se torne regra geral 
até 2020.

Or. en

Justificação

O livre acesso pode proporcionar rapidamente informações cruciais aos profissionais e 
decisores políticos. Por estes motivos, o acesso em linha livre e gratuito às investigações 
científicas financiadas pelo Programa-Quadro Horizonte 2020 deve ser a regra geral. Por 
outro lado, o livre acesso a dados científicos deve ser incentivado. O livre acesso iria, sem 
dúvida, acrescentar eficiência económica às investigações financiadas pela UE ao acelerar o 
progresso científico e limitar as repetições em vão.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve desenvolver sinergias 
estreitas com outros programas da União 
em áreas como a educação, o espaço, o 
ambiente, a competitividade e as PME, a 
segurança interna, a cultura e meios de 
comunicação e os fundos da política de 
coesão e da política de desenvolvimento 
rural, que podem especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades 
nacionais e regionais de investigação e 
inovação no contexto de estratégias 
nacionais e regionais de especialização 
inteligente.

(26) Com vista a permitir o maior impacto 
possível, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve desenvolver sinergias 
estreitas com outros programas da União 
em áreas como a educação, o espaço, o 
ambiente, a competitividade e as PME, a 
segurança interna, a cultura ou meios de 
comunicação.

Or. en

Justificação

A importância das sinergias que devem existir entre o Programa-Quadro Horizonte 2020 e a 
política de coesão no novo período de programação 2014-2020 merece um considerando à 
parte. No entanto, as sinergias do Programa-Quadro Horizonte 2020 com outros programas 
da União são igualmente necessárias, tal como referido nesta nova redação.
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Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Tanto o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 como a política de coesão 
procuram ter um alinhamento abrangente 
com os objetivos de crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020 através dos 
respetivos Quadros Estratégicos Comuns. 
Esta nova direção estratégica apela a uma 
melhoria e sistematização da cooperação 
de ambos os QEC, de modo a mobilizar 
completamente o potencial de 
investigação e de inovação a nível 
regional, nacional e europeu.

Or. en

Justificação

Apesar de terem incidências diferentes, tanto o Programa-Quadro Horizonte 2020 como a 
política de coesão são extremamente importantes para alcançar os objetivos da Estratégia 
Europa 2020. Assim, as sinergias e as complementaridades entre ambos são mesmo 
necessárias. A política de coesão deve preparar os intervenientes na I&I para a participação 
nos projetos do Programa-Quadro Horizonte 2020 e, por outro lado, deve proporcionar os 
meios necessários para explorar e difundir rapidamente no mercado as conclusões de I&I 
resultantes da investigação básica financiada pelo Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) A fim de assegurar uma maior e 
melhor ligação entre investigação e 
inovação, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 apoiará a transferência de 
conhecimento e tecnologia, dedicando 
uma especial atenção à relação entre a 
investigação que é desenvolvida no âmbito 
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público e o tecido produtivo da União, no 
conjunto das suas regiões.

Or. es

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-C) As autoridades locais e regionais 
europeias desempenham um papel 
importante na implementação do Espaço 
Europeu da Investigação e na garantia de 
uma coordenação eficaz dos instrumentos 
financeiros da União, em particular na 
promoção de ligações entre o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e os 
fundos estruturais, no âmbito das 
estratégias de inovação regionais 
baseadas na especialização inteligente. As 
regiões também têm um papel-chave na 
disseminação e na implementação dos 
resultados do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e na oferta de 
instrumentos de financiamento 
complementares, incluindo os contratos 
públicos.

Or. en

Justificação

Enquanto protagonistas na programação e na implementação da política de coesão, as 
autoridades regionais vão desempenhar um papel relevante na criação e na habilitação das 
sinergias necessárias entre esta política e o Programa-Quadro Horizonte 2020. No sentido de 
explorarem totalmente as oportunidades de sinergia, as autoridades regionais devem 
desenvolver as suas estratégias de investigação e de inovação para a especialização 
inteligente e facilitar a exploração das conclusões resultantes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, com particular atenção na criação de condições de mercado e de um 
ambiente empresarial favoráveis.
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Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) A importância económica dos 
contratos públicos na União, que foi 
avaliada pela Comissão no seu documento 
de trabalho «Public procurement 
indicators 2009» em 19,4 % do PIB, faz 
do mercado público um instrumento 
estratégico da política económica e social 
em que se insere. Por outro lado, a 
finalidade imediata das compras públicas 
consiste em dotar as administrações de 
soluções que lhes permitam prestar um 
melhor serviço aos cidadãos, e não há 
dúvida de que a inovação constitui um 
meio para melhorar e alargar as 
prestações dos produtos, obras e serviços 
convencionais, conferindo uma maior 
eficiência aos processos de gestão. 
Contudo, do montante total das compras 
públicas da União, só uma parcela muito 
reduzida é destinada a produtos e serviços 
inovadores, o que se traduz numa grande 
oportunidade perdida.

Or. es

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) No sentido de maximizar o impacto 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, 
deve ser dada especial consideração às 
abordagens multidisciplinares e 
interdisciplinares enquanto elementos 
necessários a um importante progresso 
científico. As descobertas científicas 
ocorrem, frequentemente, nas fronteiras 
ou intersecções das disciplinas. Para além 



PR\905549PT.doc 17/156 PE489.637v02-00

PT

disso, a complexidade dos problemas e dos 
desafios que a Europa enfrenta 
atualmente requer soluções que apenas 
podem ser encontradas se várias 
disciplinas trabalharem em conjunto.

Or. en

Justificação

As abordagens multidisciplinares e interdisciplinares são cruciais para o progresso na 
ciência e na inovação. Muitas vezes, a complexidade dos problemas presentes não pode ser 
abordada apenas por uma disciplina científica. Consequentemente, os objetivos comuns ou as 
estruturas cognitivas comuns entre as disciplinas são necessários para encontrar e 
desenvolver as melhores soluções. Por este motivo, o Programa-Quadro Horizonte 2020 não 
só deve prever como promover a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 27-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-C) As universidades desempenham 
um papel fundamental na base científica 
e tecnológica da União enquanto 
instituições básicas de excelência, tanto 
na formação como na investigação.

Or. en

Justificação

Na UE, mais de 60% da investigação é desenvolvida nas universidades e a vasta maioria dos 
investigadores é formada em centros universitários.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 

(28) Com o objetivo de obter o maior 
impacto possível com o financiamento da 
União, o Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve desenvolver sinergias mais estreitas, 
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que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas 
nacionais e regionais que apoiam a 
investigação e a inovação.

que podem também assumir a forma de 
parcerias público-públicas, com programas 
internacionais, nacionais e regionais que 
apoiam a investigação e a inovação.

Or. en

Justificação

Para ser consistente com o artigo 20.1, que facilita e encoraja a estreita cooperação e a 
programação conjunta com programas internacionais, assim como nacionais e regionais.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve promover a cooperação com países 
terceiros com base em interesses comuns e 
no benefício mútuo. A cooperação 
internacional em matéria de ciência, 
tecnologia e inovação deve ser orientada de 
modo a contribuir para alcançar os 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
sentido de reforçar a competitividade, 
contribuir para enfrentar os desafios 
societais e apoiar as políticas externas da 
UE e o desenvolvimento de políticas, 
incluindo a geração de sinergias com 
programas externos e contribuindo para o 
cumprimento de compromissos 
internacionais assumidos pela União, como 
a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

(30) O Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve promover a cooperação com países 
terceiros com base em interesses comuns,
no benefício mútuo e na reciprocidade, se 
for caso disso. A cooperação internacional 
em matéria de ciência, tecnologia e 
inovação deve ser orientada de modo a 
contribuir para alcançar os objetivos da 
Estratégia Europa 2020 no sentido de 
reforçar a competitividade, contribuir para 
enfrentar os desafios societais e apoiar as 
políticas externas da UE e o 
desenvolvimento de políticas, incluindo a 
geração de sinergias com programas 
externos e contribuindo para o 
cumprimento de compromissos 
internacionais assumidos pela União, como 
a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio. Será 
prestada especial atenção à conclusão do 
Conselho sobre o papel da UE na saúde 
mundial1.
__________________
1 Conclusões do Conselho dos Negócios 
Estrangeiros de 10 de maio de 2010.

Or. en
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Justificação

As conclusões do Conselho sobre o papel da UE na saúde mundial constataram que a UE e 
os Estados-Membros devem promover um financiamento eficaz e justo da investigação que 
beneficie a saúde de todos. Sublinharam, igualmente, que a UE deve garantir que as 
inovações e as intervenções produzem produtos e serviços acessíveis e baratos. Assim, o 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve abordar não só os desafios societais a nível da UE, 
mas também os desafios mundiais, consistente com os compromissos europeus 
supramencionados.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve ser 
concedido no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais a fim de 
assegurar a eficácia das despesas públicas e 
prevenir distorções do mercado como a 
exclusão de financiamento privado, a 
criação de estruturas de mercado ineficazes 
ou a preservação de empresas ineficientes.

(31) A fim de manter condições equitativas 
para todas as empresas que desenvolvem 
atividades no mercado interno, o 
financiamento no âmbito do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 deve ser 
concedido no respeito das regras em 
matéria de auxílios estatais, incluindo o 
enquadramento comunitário dos auxílios 
estatais à investigação e desenvolvimento 
e à inovação1 e tendo em consideração a 
sua revisão atual, a fim de assegurar a 
eficácia das despesas públicas e prevenir 
distorções do mercado como a exclusão de 
financiamento privado, a criação de 
estruturas de mercado ineficazes ou a 
preservação de empresas ineficientes.
__________________
1 JO C 323 de 30.12.2006, p. 1

Or. en

Justificação

Ao desequilibrar a balança demasiado para o lado do financiamento a curto prazo, a 
inovação próxima do mercado pode falsear a concorrência e redundar em detrimento de uma 
investigação a longo prazo e fundamental que, frequentemente, está na origem de inovações 
radicais e disruptivas. Assim, deve ter-se em consideração não só a letra, mas também o 
espírito, das regras em matéria de auxílios estatais relativamente à I&D.
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Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020 Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) 
(seguidamente designado 
«Programa-Quadro Horizonte 2020») e 
determina o quadro que rege o apoio da 
União a atividades de investigação e 
inovação e que promove uma melhor 
exploração do potencial industrial das 
políticas de inovação, investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

O presente regulamente estabelece o 
Horizonte 2020 Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação (2014-2020) 
(seguidamente designado «Programa-
Quadro Horizonte 2020») e determina o 
quadro que rege o apoio da União a 
atividades de investigação e inovação com 
o objetivo de reforçar a base científica e 
tecnológica europeia, garantindo o 
desenvolvimento do seu capital intelectual 
e promovendo benefícios para a 
sociedade, incluindo uma melhor 
exploração do potencial industrial das 
políticas de inovação, investigação e 
desenvolvimento tecnológico.

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento privado, a 
criação de novas oportunidades de 
emprego e a garantia da competitividade e 
crescimento sustentável da Europa a longo 
prazo.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um papel central na 
realização da Estratégia Europa 2020 de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, proporcionando um Quadro 
Estratégico Comum para o financiamento 
da investigação e inovação da União, 
atuando assim como um veículo para a 
mobilização de investimento público e 
privado, a criação de novas oportunidades 
de emprego, a promoção da coesão 
económica, social e territorial e a garantia 
da competitividade e crescimento 
sustentável da Europa a longo prazo.

Or. en
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Justificação

Num contexto de restrições orçamentais devido à crise financeira e económica que a Europa 
está a viver, não devemos minorar os investimentos inteligentes em áreas de elevado valor 
acrescentado, tais como a investigação e a inovação. Os esforços financeiros públicos nestas 
áreas devem ser mantidos ou aumentados e o Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
desempenhar um efeito de alavanca neste sentido. Por outro lado, a coesão social, económica 
e territorial da União deve estar no cerne de todos os investimentos públicos da UE.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma economia
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União ao exercer um efeito de 
alavanca para a mobilização de um 
financiamento adicional suficiente para a 
investigação, desenvolvimento e inovação. 
Deve, deste modo, apoiar a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Os indicadores de 
desempenho relevantes são definidos na 
introdução do anexo I.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
contribui para a criação de uma sociedade
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União ao exercer um efeito de 
alavanca para a mobilização de um 
financiamento adicional suficiente para a 
investigação, desenvolvimento e inovação. 
Deve, deste modo, apoiar a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI), através de ações 
específicas e exemplares que promovem 
as mudanças estruturais nos sistemas de 
investigação e inovação europeus. Os 
indicadores de desempenho relevantes são 
definidos na introdução do anexo I.

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Centro Comum de Investigação deve 
contribuir para o objetivo geral e as 
prioridades definidos nos n.ºs 1 e 2 
prestando apoio científico e técnico às 

3. O Centro Comum de Investigação deve 
contribuir para o objetivo geral e as 
prioridades definidos nos n.ºs 1 e 2 
prestando apoio científico e técnico às 
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políticas da União. As linhas gerais das 
atividades são definidas na parte IV do 
anexo I.

políticas da União. As linhas gerais das 
atividades são definidas na parte IV do 
anexo I. Para além disso, o Centro 
Comum de Investigação irá prestar apoio 
às autoridades nacionais e regionais no 
desenvolvimento das suas Estratégias de 
Especialização Inteligente.

Or. en

Justificação

O Centro Comum de Investigação deve, igualmente, contribuir para a tomada de decisões 
regionais e locais com os últimos resultados de IDI. Esta incidência deve ser realizada em 
estreita coordenação com os novos desenvolvimentos da Plataforma de Especialização 
Inteligente.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No âmbito das prioridades e linhas 
gerais referidas no n.º 2, podem ser tidas 
em conta necessidades novas e imprevistas 
que venham a surgir durante o período de 
execução do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Tal pode incluir respostas a 
oportunidades emergentes, crises e 
ameaças, a necessidades relacionadas com 
o desenvolvimento de novas políticas da 
União e à orientação de ações previstas de 
apoio ao abrigo de programas futuros.

5. No âmbito das prioridades e linhas 
gerais referidas no n.º 2, podem ser tidas 
em conta necessidades novas e imprevistas 
que venham a surgir durante o período de 
execução do Programa-Quadro Horizonte 
2020. Tal pode incluir respostas a 
oportunidades emergentes, crises e 
ameaças, a necessidades relacionadas com 
o desenvolvimento de novas políticas da 
União.

Or. en

Justificação

As ações-piloto já estão previstas no processo de negociação orçamental da UE.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é de 
87 740 milhões de euros, dos quais um 
máximo de 86 198 milhões de euros será 
atribuído a atividades ao abrigo do título 
XIX do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE).

1. A dotação financeira para a execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é de xxx
milhões de euros, dos quais um máximo 
de 98,2% será atribuído a atividades ao 
abrigo do título XIX do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE).

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Excelência científica, 27 818 milhões de 
euros;

a) Excelência científica, 33,2% do 
orçamento total;

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Liderança industrial, 20 280 milhões de 
euros;

b) Liderança industrial, 24% do orçamento 
total;

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desafios societais, 35 888 milhões de c) Desafios societais, 37,7% do orçamento 
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euros. total.

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de
Investigação é de 2 212 milhões de euros.

O montante global máximo para a 
contribuição financeira da União 
proveniente do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 para as ações diretas não 
nucleares do Centro Comum de 
Investigação é de 2,1% do orçamento 
total.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A repartição indicativa para os objetivos 
específicos no âmbito das prioridades e o 
montante global máximo da contribuição 
para as ações diretas não nucleares do 
Centro Comum de Investigação são 
definidos no anexo II.

A repartição para os objetivos específicos 
no âmbito das prioridades e o montante 
global máximo da contribuição para as 
ações diretas não nucleares do Centro 
Comum de Investigação são definidos no 
anexo II.

Or. en

Justificação

A repartição deve ser clara e não deixar espaço a impressões erradas.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3194 milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II. É 
atribuída uma primeira dotação de 1542 
milhões de euros ao Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para as atividades 
ao abrigo do título XVII do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. É 
atribuída uma segunda dotação de 1652 
milhões de euros, sujeita a análise 
conforme previsto no artigo 26.º, n.º 1. O 
montante suplementar deve ser 
disponibilizado numa base pro rata, 
conforme indicado no anexo II, a partir 
do montante afetado ao objetivo específico 
"Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais" no âmbito da prioridade 
«Liderança Industrial» estabelecido no 
n.º 2, alínea b), e do montante afetado à 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecido no n.º 2, alínea c).

3. O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3,1% do orçamento 
total, conforme estabelecido no anexo II.

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este financiamento em duas dotações 
plurianuais abrange:

Suprimido

a) Na primeira dotação, os 
desenvolvimentos em curso das 
Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (a seguir designadas «CCI») e o 
capital de arranque para o lançamento de 
uma segunda vaga de três novas CCI.
b) Na segunda dotação, os 
desenvolvimentos em curso das CCI já 
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lançadas e o capital de arranque para o 
lançamento de uma terceira vaga de três 
novas CCI.

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A segunda dotação é disponibilizada na 
sequência da análise prevista no artigo 
26.º, n.º 1, tendo especialmente em conta:

Suprimido

a) O calendário acordado para a terceira 
vaga de KIC;
b) As necessidades financeiras 
programadas das KIC existentes de 
acordo com o seu desenvolvimento 
específico;
c) A contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das respetivas 
KIC para os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A dotação financeira do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 pode 
cobrir despesas referentes a atividades de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação necessárias para a 
gestão do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e a realização dos seus objetivos, 
designadamente estudos e reuniões de 
peritos, na medida em que se relacionem 

4. A dotação financeira do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 pode 
cobrir despesas referentes a atividades de 
preparação, acompanhamento, controlo, 
auditoria e avaliação necessárias para a 
gestão do Programa-Quadro Horizonte 
2020 e a realização dos seus objetivos, 
designadamente estudos e reuniões de 
peritos, na medida em que se relacionem 
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com os objetivos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, despesas ligadas às redes 
informáticas incidindo no processamento e 
troca de informações, juntamente com 
todas as outras despesas de assistência 
técnica e administrativa incorridas pela 
Comissão para a gestão do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

com os objetivos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, despesas ligadas às redes 
informáticas incidindo no processamento e 
troca de informações, juntamente com 
todas as outras despesas de assistência 
técnica incorridas pela Comissão para a 
gestão do Programa-Quadro Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, e a fim de ter em conta as 
disposições do n.º 3 do presente artigo, a 
Comissão pode, na sequência da avaliação
intercalar do Programa-Quadro Horizonte 
2020, tal como referido no artigo 26.º, n.º 
1, alínea a), do presente regulamento, no 
âmbito do procedimento orçamental anual, 
proceder à revisão dos montantes 
estabelecidos para as prioridades referidos 
no n.º 2 e da repartição indicativa por 
objetivos específicos no âmbito dessas 
prioridades estabelecida no anexo II e da 
transferência das dotações entre as 
prioridades e objetivos específicos até 10% 
da dotação inicial total de cada prioridade e 
até 10% da repartição indicativa inicial de 
cada objetivo específico. Esta disposição 
não diz respeito ao montante previsto para 
as ações diretas do Centro Comum de 
Investigação referido no n.º 2 nem à 
contribuição para o Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia estabelecida no n.º 
3.

5. A fim de dar resposta a situações 
imprevistas ou novos desenvolvimentos e 
necessidades, a Comissão pode, na 
sequência da revisão intercalar indicada no 
artigo 26.º, n.º 1, alínea a), do presente 
regulamento, no âmbito do procedimento 
orçamental anual, propor uma revisão dos 
montantes estabelecidos para as 
prioridades referidas no n.º 2 e a 
contribuição para o EIT estabelecida no 
n.º 3 e da repartição indicativa por 
objetivos específicos no âmbito dessas 
prioridades estabelecida no anexo II e da 
transferência das dotações entre as 
prioridades e objetivos específicos até 
10%, no máximo, da dotação inicial total 
de cada prioridade e o EIT e até 10%, no 
máximo, da repartição indicativa inicial de 
cada objetivo específico. Esta disposição 
não diz respeito ao montante previsto para 
as ações diretas do Centro Comum de 
Investigação referido no n.º 2. Ao rever os 
montantes, a Comissão deve, em 
particular, ter em consideração:

a) a contribuição das diferentes partes do 
programa pata os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020;



PE489.637v02-00 28/156 PR\905549PT.doc

PT

b) o desenvolvimento dos 
indicadores-chave para a avaliação dos 
resultados impactos das diferentes partes 
dos programas, tal como especificado no 
anexo II do Programa Específico;
c) as futuras necessidades financeiras 
previstas das diferentes partes e 
instrumentos do programa.

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Países ou territórios associados ao 
Sétimo Programa-Quadro.

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É garantida uma coordenação eficaz 
entre os três principais pilares do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

É necessária a coordenação entre os três pilares do Programa-Quadro Horizonte 2020 para 
alcançar os objetivos estabelecidos no programa.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11-A
Orientação e coordenação estratégicas

A orientação e a coordenação estratégicas 
da investigação e inovação visando 
objetivos comuns e requerendo sinergias 
em todo o Programa-Quadro Horizonte 
2020 serão prosseguidas.

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São também tidos em plena 
consideração os aspetos relevantes das 
agendas de investigação e inovação 
estabelecidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta e as parcerias 
europeias de inovação.

2. São também tidos em plena 
consideração os aspetos relevantes das 
agendas de investigação e inovação 
estabelecidas pelas plataformas 
tecnológicas europeias, as iniciativas de 
programação conjunta, as parcerias 
europeias de inovação e as organizações 
de investigação internacional europeias.

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e entre si. Deve ser 
prestada especial atenção ao 
desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 

1. Devem ser implementadas ligações e 
interfaces no âmbito de todas as 
prioridades do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e entre si. Deve ser 
prestada especial atenção ao 
desenvolvimento e aplicação de 
tecnologias facilitadoras e industriais 
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essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
promoção da investigação e inovação 
transdisciplinares, às ciências económicas e 
sociais e às ciências humanas, à promoção 
do funcionamento e da realização do 
Espaço Europeu da Investigação, à 
cooperação com países terceiros, à 
investigação e inovação responsáveis, 
incluindo as questões de género, ao reforço 
da atratividade da profissão de investigador 
e à facilitação da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial dos 
investigadores.

essenciais, ao estabelecimento de pontes 
entre descobertas e aplicação comercial, à 
investigação e inovação multidisciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares, às 
ciências económicas e sociais e às ciências 
humanas, à promoção do funcionamento e 
da realização do Espaço Europeu da 
Investigação, à cooperação com países 
terceiros, à investigação e inovação 
responsáveis, incluindo as questões de 
género, ao reforço da atratividade da 
profissão de investigador e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores.

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio sejam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da
tecnologia, da inovação, dos mercados e da 
sociedade, quando a inovação inclui 
empresas e aspetos organizacionais e 
sociais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado de modo a garantir que as 
prioridades e ações que beneficiam de 
apoio permaneçam relevantes para as 
necessidades em evolução e tenham em 
conta a natureza evolutiva da ciência, da 
tecnologia, da inovação, das economias e 
da sociedade num mundo globalizado, 
quando a inovação inclui empresas e 
aspetos organizacionais e sociais.

Or. en

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva da igualdade 

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
assegura a promoção efetiva do equilíbrio
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de géneros e a dimensão do género no 
conteúdo da investigação e inovação.

de géneros em todos os programas, 
comissões de avaliação, grupos 
consultivos e de peritos e em qualquer 
organismo decisor existente ou criado 
para a sua implementação. Para este 
efeito, serão desenvolvidas metas e 
implementadas ações apropriadas, 
concedidas para alcançar essas metas.

Or. en

Justificação

Várias investigações documentaram de que forma as desigualdades entre géneros, enraizadas 
na sociedade e nas instituições de investigação, influenciaram a ciência, a medicina e a 
tecnologia. A discriminação com base no género limita a criatividade, a excelência e os 
benefícios científicos para a sociedade. Pode, igualmente, ser cara. A utilização de análises 
das questões do género para estimular a inovação envolve trabalho interdisciplinar ao longo 
do processo de investigação. Desencadeia a inovação, oferecendo novas perspetivas, 
colocando nos questões e abrindo novas áreas à investigação.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos projetos de investigação em que os 
seres humanos são o objeto ou os 
utilizadores finais, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve assegurar que a 
dimensão do género é adequadamente 
tida em conta nos conteúdos de 
investigação e de inovação em todas as 
fases do processo, incluindo a 
determinação de prioridades, a definição 
dos convites à apresentação de propostas, 
a avaliação e o acompanhamento dos 
programas, projetos, negociações e 
acordos.

Or. en

Justificação

A Europa precisa de mais cientistas e de pessoas mais qualificadas em ciência e tecnologia 
para poder competir na cena mundial. Atualmente, existe um claro desequilíbrio de géneros 
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na ciência, na engenharia e na tecnologia. Assim, a melhoria do equilíbrio de géneros em 
todo o sistema tem o claro potencial de aumentar o capital humano nas áreas da ciência e da 
tecnologia. Consequentemente, um dos objetivos do Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser o de melhorar o equilíbrio de géneros no sistema europeu de ciência e tecnologia. Por 
este motivo, o equilíbrio de géneros deve estar presente em todo o processo.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15-A
Recursos humanos

A promoção de recursos humanos para a 
ciência, a tecnologia e a inovação em toda 
a Europa deve ser uma prioridade do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.
O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
contribuir para a promoção e a 
atratividade da profissão de investigador 
em toda a União, no contexto do Espaço 
Europeu de Investigação.

Or. en

Justificação

A crise económica e financeira teve um impacto negativo significativo nas taxas de 
desemprego em muitos Estados-Membros. É absolutamente necessário criar novas 
oportunidades de emprego em setores de elevado económico acrescentado, tais como a 
investigação e a inovação. É essencial atrair e promover recursos humanos nestes setores 
para haver uma recuperação bem-sucedida e para garantir a competitividade da UE a longo 
prazo num mundo globalizado.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15-B
Livre acesso

Com vista a aumentar a exploração e a 
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disseminação de resultados e, desta 
forma, estimular a inovação europeia, o 
acesso livre e gratuito às publicações 
resultantes da investigação financiada 
pelo Programa-Quadro Horizonte 2020 
deve ser obrigatório. Deve ser promovido 
o acesso livre e gratuito aos dados 
científicos produzidos ou reunidos no 
âmbito da investigação financiada pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

O livre acesso pode proporcionar rapidamente informações cruciais aos profissionais e 
decisores políticos. Por este motivo, o acesso em linha livre e gratuito às investigações 
científicas financiadas pelo Programa-Quadro Horizonte 2020 deve ser a regra geral. Por 
outro lado, o livre acesso a dados científicos deve ser incentivado. O livre acesso iria, sem 
dúvida, acrescentar eficiência económica às investigações financiadas pela UE ao acelerar o 
progresso científico e limitar as repetições em vão.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União,
incluindo os Fundos Estruturais.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
ser executado de um modo que seja 
complementar relativamente a outros 
programas de financiamento da União.

Or. en

Justificação

A importância das sinergias que devem existir entre o Programa-Quadro Horizonte 2020 e a 
política de coesão no novo período de programação 2014-2020 merece uma menção à parte.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 17-A
Sinergias com os fundos estruturais

O Programa-Quadro Horizonte 2020 deve 
contribuir para a eliminação da clivagem 
no domínio da investigação e inovação na 
União Europeia, ao permitir sinergias 
com a política de coesão no apoio à 
investigação e à inovação, através da 
implementação de medidas 
complementares de forma coordenada. 
Sempre que possível, a interoperabilidade 
dos dois instrumentos será promovida e o 
financiamento cumulativo ou combinado 
será encorajado.

Or. en

Justificação

Tal como indicado no novo considerando 26-A proposto, apesar de terem incidências 
diferentes, tanto o Programa-Quadro Horizonte 2020 como a política de coesão são 
extremamente importante para alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020. Assim, as 
sinergias e as complementaridades entre ambos são mesmo necessárias. A política de coesão 
deve preparar os intervenientes na I&I para a participação nos projetos do Programa-
Quadro Horizonte 2020 e, por outro lado, deve proporcionar os meios necessários para 
explorar e difundir rapidamente no mercado as conclusões de I&I resultantes da investigação 
básica financiada pelo Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado cerca de 15% dos orçamentos 
totais combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito da «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» e na 
prioridade «Desafios Societais» sejam 
afetados a PME.

3. A abordagem integrada estabelecida nos 
n.ºs 1 e 2 deverá ter como resultado um 
mínimo de 15% dos orçamentos totais 
combinados de todos os objetivos 
específicos no âmbito da «Liderança em 
tecnologias facilitadoras e industriais» e da 
prioridade «Desafios Societais» sejam 
afetados a PME.
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Or. en

Justificação

O importante papel que as PME devem desempenhar no reforço do sistema europeu de 
investigação e inovação exige objetivos claros e um apoio financeiro claro. A mudança de um 
valor indicativo para um valor mínimo proporciona mais clareza e previsibilidade.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.º do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva da 
alteração dos seus atos de base; para novas 
parcerias público-privadas criadas ao 
abrigo do artigo 187.º do TFUE; e para 
outros organismos de financiamento 
referidos no artigo [55.º, n.º 1, alínea b), 
subalínea v) ou vii)] do Regulamento (UE) 
n.º XX/2012 [novo Regulamento 
Financeiro]. Esta forma de parcerias só é 
utilizada se o âmbito dos objetivos 
prosseguidos e a escala dos recursos 
necessários o justificarem;

a) Contribuições financeiras da União para 
empresas comuns estabelecidas ao abrigo 
do artigo 187.º do TFUE no âmbito do 
Sétimo Programa-Quadro, sob reserva da 
alteração dos seus atos de base, tendo 
totalmente em consideração os resultados 
da análise custo-benefício a ser realizada 
no âmbito da prevista avaliação de 
impacto deste instrumento, assim como 
para o cumprimento dos critérios 
indicados no n.º 3; para novas parcerias 
público-privadas criadas ao abrigo do 
artigo 187.º do TFUE; para novas parcerias 
público-privadas criadas ao abrigo do 
artigo 187.º do TFUE; e para outros 
organismos de financiamento referidos no 
artigo [55.º, n.º 1, alínea b), subalínea v) ou 
vii)] do Regulamento (UE) n.º XX/2012 
[novo Regulamento Financeiro]. Esta 
forma de parcerias só é utilizada se o 
âmbito dos objetivos prosseguidos e a 
escala dos recursos necessários o 
justificarem e se outras formas de parceria 
não cumprirem os objetivos ou se não 
produzirem a alavancagem necessária;

Or. en

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. As parcerias público-privadas são 
identificadas de um modo aberto e 
transparente com base em todos os 
seguintes critérios:

3. As parcerias público-privadas são 
identificadas e implementadas de um 
modo aberto e transparente com base em 
todos os seguintes critérios:

Or. en

Justificação

Tanto a escolha como a sua implementação das PPP devem sujeitar-se a determinados 
critérios, tais como o alinhamento com o resto do Programa-Quadro Horizonte 2020 em 
termos de regras de DPI, direito ao acesso, transparência e abertura e a necessidade de 
identificar com antecedência as metas comuns, para alcança-las e ser responsável perante 
elas.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União;

a) Valor acrescentado da ação a nível da 
União e o valor acrescentado do 
instrumento de uma parceria 
público-privada;

Or. en

Justificação

As parcerias público-privadas só devem ser criadas quando, enquanto instrumento, tiverem 
um valor acrescentado (por exemplo, em termos de participação industrial, alavanca de 
fundos privados ou melhoria da competitividade de toda uma cadeia de valor) superior a 
outros possíveis instrumentos.

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 

b) Escala do impacto na competitividade 
industrial, no crescimento sustentável e em 
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questões socioeconómicas; questões socioeconómicas, através da 
definição de objetivos societais e de 
competitividade claros e mensuráveis, 
incluindo a criação de emprego e de 
metas educacionais ou de formação e a 
responsabilidade no alcance destes 
objetivos;

Or. en

Justificação

Num contexto de crise, os objetivos económicos e sociais devem ser claramente definidos e 
mensuráveis para poderem avaliar a conveniência de qualquer instrumento. Deve ser 
prestada especial atenção à criação de empregos, uma vez que uma das principais 
consequências da crise é o claro impacto negativo nas taxas de emprego.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Compromisso a longo prazo de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada e 
em objetivos claramente definidos;

c) Compromisso a longo prazo, incluindo 
uma contribuição equilibrada, de todos os 
parceiros com base numa visão partilhada e 
em objetivos claramente definidos;

Or. en

Justificação

Num contexto de restrições orçamentais na esfera pública, a alavancagem de dinheiros 
privados e de contribuições é absolutamente necessária. Para alcançar os objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e da Estratégia Europa 2020, é necessário não apenas o 
apoio público, mas também o compromisso privado.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Cumprimento das regras de 
participação do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, particularmente em 
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termos de direitos de propriedade 
intelectual, transparência e abertura;

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) Complementaridade com outras 
partes do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e alinhamento com a 
agenda estratégica em termos de 
investigação e inovação da União;

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) Envolvimento de todos os parceiros 
interessados da cadeia de valor, incluindo 
os utilizadores finais, as PME e os 
institutos de investigação, na parceria.

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
Estados-Membros.

Deve ser dada especial atenção a 
iniciativas de programação conjunta entre 
Estados-Membros e, sempre que 
necessário, estas iniciativas podem incluir 
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regiões e cidades. A contribuição 
financeira da União deve ter uma 
natureza limitada e ser sempre 
condicionada à demonstração de 
transparência, à elevada participação dos 
Estados-Membros, à existência de um 
valor acrescentado da União e à 
complementaridade de recursos. O 
financiamento complementar será 
restringido a iniciativas permanentemente 
abertas à participação de todos os 
Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

Em primeiro lugar, é necessária mais flexibilidade e um aumento do papel das regiões na 
formação de iniciativas de programação conjunta. Em segundo lugar, a participação da 
União nas iniciativas de programação conjunta deve ser sempre sujeita ao valor 
acrescentado europeu das iniciativas e basear-se na inclusividade.

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no 
artigo 185.º do TFUE.

b) Participação da União em programas 
empreendidos por vários Estados-Membros 
em conformidade com o disposto no 
artigo 185.º do TFUE, com a participação 
de autoridades subnacionais sempre que 
necessário.

Or. en

Justificação

A mesma lógica que se aplica aos Estados-Membros deve ser aplicada à participação da UE 
em programas realizados pelas autoridades regionais. Isto deve ser feito em conformidade 
com o espírito do artigo 185.º do TFUE.

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. As entidades estabelecidas em países 
terceiros e as organizações internacionais 
são elegíveis para participação em ações 
indiretas do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de acordo com as 
condições estabelecidas no Regulamento 
(UE) n.º XX/XX [Regras de Participação]. 
A cooperação internacional com países 
terceiros e organizações internacionais é 
promovida em todo o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 com vista a atingir, em 
especial, os seguintes objetivos:

1. As entidades estabelecidas em países 
terceiros e as organizações internacionais 
são elegíveis para participação em ações 
indiretas do Programa-Quadro Horizonte 
2020 de acordo com as condições 
estabelecidas no Regulamento (UE) 
n.º XX/XX [Regras de Participação]. A 
cooperação internacional com países 
terceiros e organizações internacionais é 
promovida e integrada no
Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
vista a atingir, em especial, os seguintes 
objetivos:

Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar os objetivos da política externa e 
de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento.

c) Apoiar os objetivos da política externa e 
de desenvolvimento da União, 
complementando programas externos e de 
desenvolvimento e compromissos 
internacionais como a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

Or. en

Justificação

Deve existir uma coerência clara do Programa-Quadro Horizonte 2020 e respetivas ações 
com os objetivos gerais externos e de desenvolvimento da UE. Para além disso, devem ser 
totalmente consistentes com os compromissos internacionais estabelecidos pela União.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. As ações específicas que visam 
promover a cooperação com países 
terceiros ou grupos de países terceiros 
específicos são executadas com base em 
interesses comuns e no benefício mútuo, 
tendo em conta as suas capacidades 
científicas e tecnológicas e as 
oportunidades de mercado, bem como o 
impacto esperado.

2. As ações específicas que visam 
promover a cooperação com países 
terceiros ou grupos de países terceiros 
específicos, em particular com os 
parceiros estratégicos da União, são 
executadas com base em interesses comuns 
e no benefício mútuo, tendo em conta as 
suas capacidades científicas e tecnológicas 
e as oportunidades de mercado, bem como 
o impacto esperado.

Or. en

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É incentivado o acesso recíproco a 
programas dos países terceiros. A fim de 
maximizar o impacto, é promovida a 
coordenação e as sinergias com iniciativas 
de Estados-Membros e Estados associados.

É incentivado e acompanhado 
periodicamente o acesso recíproco a 
programas dos países terceiros. A fim de 
maximizar o impacto, é promovida a 
coordenação e as sinergias com iniciativas 
de Estados-Membros e Estados associados.

Or. en

Justificação

É necessário um acompanhamento periódico dos programas dos países terceiros para 
assegurar que o acesso garantido pela União ao Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
recíproco. Este acompanhamento deve identificar as mudanças nas práticas de países 
terceiros que possam comprometer este desejado acesso recíproco.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades destinadas a proceder à As atividades destinadas a proceder à 
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difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

difusão de informações e a realizar 
atividades de comunicação constituem uma 
parte integrante das ações apoiadas pelo 
Programa-Quadro Horizonte 2020. As 
atividades de difusão e de comunicação, 
incluindo a dimensão do género, serão 
integradas em esquemas eficazes e 
avaliadas. 

Or. en

Justificação

A dimensão do género deve estar presente em todas as fases do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, incluindo nas atividades de difusão e comunicação.

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados;

c) Atividades que reúnam os resultados de 
uma série de projetos, incluindo os que 
podem ser financiados por outras fontes, a 
fim de proporcionar bases de dados 
conviviais e relatórios que resumam os 
principais resultados e a sua comunicação 
e difusão à comunidade científica e ao 
público em geral;

Or. en

Justificação

Os resultados e as implicações dos resultados dos projetos devem ser comunicados à 
comunidade científica e não só, para encorajar um nível mais elevado de compromisso entre 
a comunidade, a indústria e os cidadãos de investigação e a sociedade civil.

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema de controlo assegura um 2. O sistema de controlo assegura um 
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equilíbrio adequado entre confiança e 
controlo, tendo em conta os custos 
administrativos e outros decorrentes dos 
controlos a todos os níveis, de modo a que 
os objetivos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 possam ser atingidos e que 
os investigadores com maior nível de 
excelência e as empresas mais inovadoras 
possam ser atraídos para nele participarem.

equilíbrio adequado entre confiança e 
controlo, tendo em conta os custos 
administrativos e outros decorrentes dos 
controlos a todos os níveis, incluindo ao 
nível dos beneficiários, de modo a que os 
objetivos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 possam ser atingidos e que 
os investigadores com maior nível de 
excelência e as empresas mais inovadoras 
possam ser atraídos para nele participarem.

Or. en

Justificação

Os custos administrativos que os beneficiários incorram para respeitar os requisitos de 
controlo devem ser reconhecidos e tidos em consideração.

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima.

1. A Comissão procede anualmente ao 
acompanhamento da execução do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
programa específico e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. O acompanhamento inclui 
informação e indicadores sobre temas 
transversais como o género, a 
sustentabilidade e as alterações climáticas, 
incluindo informação sobre o montante das 
despesas relacionadas com o clima.

Or. en

Justificação

O acompanhamento eficaz do programa exige indicadores claros. Para além disso, a 
importância do equilíbrio de género merece uma menção específica.

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 26 – título
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Texto da Comissão Alteração

Avaliação Revisão intercalar

Or. en

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As avaliações devem ser efetuadas de 
forma suficientemente atempada a fim de 
serem tidas em conta no processo de 
decisão.

1. As revisões e as avaliações devem ser 
efetuadas de forma suficientemente 
atempada a fim de serem tidas em conta no 
processo de decisão.

Or. en

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O mais tardar até ao final de 2017, a 
Comissão procede, com a assistência de 
peritos independentes, a uma análise do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. A segunda dotação de fundos 
ao Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia conforme definido no 
artigo 6.º, n.º 3, é disponibilizada na 
sequência da referida análise. A análise 
avalia os progressos realizados pelo 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia relativamente aos seguintes 
elementos:

Suprimido

i) Nível de utilização da primeira dotação 
de fundos estabelecida no artigo 6.º, n.º 3, 
diferenciando entre o montante utilizado 
para o desenvolvimento da primeira vaga 
de Comunidades do Conhecimento e 
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Inovação e o efeito dos fundos de 
arranque para a segunda fase, bem como 
a capacidade do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia para atrair fundos 
dos parceiros nas Comunidades do 
Conhecimento e Inovação e do setor 
privado, conforme previsto no 
Regulamento XX/2012 [Regulamento EIT 
revisto];
ii) Calendário acordado para a terceira 
vaga de Comunidades do Conhecimento e 
Inovação e necessidades financeiras 
programadas das comunidades existentes, 
de acordo com o seu desenvolvimento 
específico; e
iii) Contribuição do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia e das 
Comunidades do Conhecimento e 
Inovação para a prioridade «Desafios 
Societais» e o objetivo específico 
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» do Programa-Quadro 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

A próxima geração de KIC será lançada em 2014 e o orçamento será faseado consoante os 
desempenhos anuais. Visto que o panorama setorial é diferente em cada setor, a abordagem 
mais saudável parece ser a de se basear a decisão orçamental no mérito individual de cada 
KIC, em vez de se tomar decisões sobre novas KIC com base no desempenho de outras KIC.

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, e a análise 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, a Comissão procede, com a 
assistência de peritos independentes, a uma 

b) O mais tardar em 2017, e tendo em 
conta a avaliação ex post do Sétimo 
Programa-Quadro, que deverá estar 
concluída até ao final de 2015, a Comissão 
procede, com a assistência de peritos 
independentes, a uma revisão intercalar do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, do seu 
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avaliação intercalar do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, do seu programa 
específico, incluindo o Conselho Europeu 
de Investigação, e das atividades do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, da realização (a nível dos 
resultados e progressos na realização dos 
impactos) dos objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 e da 
contínua relevância de todas as medidas, 
da eficiência e da utilização dos recursos, 
da margem para uma maior simplificação 
e do valor acrescentado europeu. A 
referida avaliação tem igualmente em 
conta os aspetos relativos ao acesso a 
oportunidades de financiamento para os 
participantes em todas as regiões, para as 
PME e para a promoção do equilíbrio 
entre géneros. Além disso, a avaliação 
tem em conta a contribuição das medidas 
para as prioridades da União de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo e os resultados sobre o impacto 
a longo prazo das medidas dos programas 
seus predecessores.

programa específico, incluindo o Conselho 
Europeu de Investigação, e das atividades 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia. A análise avalia os progressos 
realizados pelas diferentes partes do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 
relativamente aos seguintes elementos:

i) a realização (a nível dos resultados e 
progressos na realização dos impactos, 
com base nos indicadores definidos no 
Anexo II dos Programa Específico) dos 
objetivos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e da contínua relevância de 
todas as medidas;
ii) a eficiência e a utilização dos recursos, 
prestando particular atenção às ações 
transversais e a outros elementos 
estipulados no artigo 13.º, n.º 1; e ainda
iii) o valor acrescentado europeu.

A revisão intercalar tem igualmente em 
conta o âmbito para uma maior 
simplificação e os aspetos relativos ao 
acesso a oportunidades de financiamento 
para os participantes em todas as regiões, 
para as PME e para a promoção do 
equilíbrio entre géneros. Além disso, tem 
em conta a contribuição das medidas para 
as prioridades da União de crescimento 
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inteligente, sustentável e inclusivo e os 
resultados sobre o impacto a longo prazo 
das medidas dos programas seus 
predecessores.

Or. en

Alteração 72
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma economia
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvimento 
sustentável. Apoiará a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 tem 
como objetivo a criação de uma sociedade
baseada no conhecimento e na inovação 
em toda a União, contribuindo 
simultaneamente para o desenvolvimento 
sustentável. Apoiará a execução da 
Estratégia Europa 2020 e de outras 
políticas da União, bem como a realização 
e o funcionamento do Espaço Europeu da 
Investigação.

Or. en

Alteração 73
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 2 – travessão 2-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

- os indicadores de recursos humanos 
seguintes: mudança na fração de 
investigadores (ETI) na população ativa; 
mudança na proporção de mulheres no 
número total de investigadores; mudança 
na atratividade de investigadores 
estrangeiros e na fuga de cérebros de 
investigadores.
Devem ser utilizados todos os indicadores 
de desempenho para destacar a mudança, 
tornar visível o progresso no âmbito dos 
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desequilíbrios internos da União no que 
diz respeito à participação na investigação 
e permitir uma significativa comparação 
internacional a nível mundial.

Or. en

Justificação

Os resultados do Programa-Quadro Horizonte 2020, juntamente com os indicadores 
incluídos, devem ser avaliados em termos de melhoria dos recursos humanos. Para uma 
recuperação bem-sucedida e sustentável da crise económica, é necessário um capital humano 
sólido no sistema de investigação e inovação. Por outro lado, as avaliações e as revisões 
devem ser contrastadas com a situação anterior, para clarificar o impacto do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

Alteração 74
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As três prioridades devem incluir uma 
dimensão internacional. A cooperação 
científica e tecnológica internacional é 
uma questão essencial para a União e, 
consequentemente, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 vai apoiá-la em três 
principais dimensões:
- promovendo a cooperação científica e 
tecnológica (C&T) com os centros de 
conhecimento mais avançados do mundo, 
para conseguir alcançar e partilhar os 
padrões de excelência mais avançados e 
ser capaz de concorrer ao mais altos 
níveis;
- promovendo a cooperação C&T 
internacional para o reforço da 
capacidade, ajudando as instituições na 
União desde o início, para contribuir e 
partilhar os benefícios da rápida 
expansão das capacidade e dos recursos 
humanos de I&D à escala mundial;
- promovendo a cooperação C&T para a 
paz e estabilidade à escala mundial, 
reconhecendo o papel fundamental que os 
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valores humanos e societais da ciência e 
da investigação podem desempenhar na 
consolidação de sociedades frágeis e no 
apaziguamento de conflitos 
internacionais.

Or. en

Justificação

As redes internacionais de colaboração científica moldaram a ciência e a tecnologia 
modernas e estão a tornar-se cada vez mais importantes na abordagem bem-sucedida de 
novas áreas de ciência e tecnologia. A explosão, na última década, de uma educação e 
investigação superiores está a proporcionar recursos financeiros e humanos sem precedentes 
à área dos novos conhecimentos. O papel da UE neste mundo maior de emergentes 
sociedades do conhecimento tem de ser constantemente redefinido. A cooperação C&T 
internacional, juntamente com a investigação em colaboração da UE é agora essencial em 
todos os planos estratégicos das instituições de sucesso.

Alteração 75
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

O Centro Comum de Investigação deve 
contribuir para a realização do objetivo 
geral e das prioridades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com o 
objetivo específico de prestar apoio 
científico e técnico, orientado para as 
necessidades dos clientes, para as políticas 
da União.

O Centro Comum de Investigação deve 
contribuir para a realização do objetivo 
geral e das prioridades do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 com o 
objetivo específico de prestar apoio 
científico e técnico, orientado para as 
necessidades dos clientes, para as políticas 
da União. O valor acrescentado europeu 
do Centro Comum de Investigação deve 
ser avaliado relativamente aos 
indicadores seguintes:
- número de ocorrências de impactos 
específicos tangíveis nas políticas da 
União resultantes do apoio técnico e 
científico prestado pelo Centro Comum de 
Investigação;
- número de publicações com análise 
interpares.

Or. en
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Justificação

É necessário avaliar o papel do Centro Comum de Investigação com alguns indicadores 
concretos.

Alteração 76
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No intuito de ajudar a eliminar a 
clivagem no domínio da investigação e 
inovação na Europa, serão desenvolvidas 
complementaridades e sinergias estreitas 
com os Fundos Estruturais, tanto a 
montante (reforço da capacidade nos 
Estados-Membros para preparar melhor a 
sua participação no Programa-Quadro 
Horizonte 2020) como a jusante 
(exploração e divulgação dos resultados 
de investigação e inovação decorrentes do 
Programa-Quadro Horizonte 2020). 
Sempre que possível, será promovida a 
interoperabilidade entre os dois 
instrumentos. Encorajar-se-á o 
financiamento cumulativo ou combinado. 
Em particular, serão intentadas sinergias 
nas atividades indicadas no objetivo de 
«Alargamento de excelência e 
alargamento da participação», nas 
infraestruturas de instalações de 
investigação dos parceiros regionais de 
interesse europeu e nas atividades 
desenvolvidas por via do IET e das suas 
KIC.

Or. en

Justificação

Tal como indicado no novo artigo 26-A proposto, apesar de terem incidências diferentes, 
tanto o Programa-Quadro Horizonte 2020 como a política de coesão são extremamente 
importantes para alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020. Assim, as sinergias e as 
complementaridades entre ambos são mesmo necessárias. A política de coesão deve preparar 
os intervenientes na I&I para a participação nos projetos do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 e, por outro lado, deve proporcionar os meios necessários para explorar e 
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difundir rapidamente no mercado as conclusões de I&I resultantes da investigação básica 
financiada pelo Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 77
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esta parte visa reforçar e alargar a 
excelência da base científica da União e 
consolidar o Espaço Europeu da 
Investigação, com vista a tornar o sistema 
de investigação e inovação da União mais 
competitivo à escala mundial. É constituída 
por quatro objetivos específicos:

Esta parte visa reforçar e alargar a 
excelência da base científica da União e 
consolidar o Espaço Europeu da 
Investigação, com vista a tornar o sistema 
de investigação e inovação da União mais 
competitivo à escala mundial. É constituída 
por seis objetivos específicos:

Or. en

Alteração 78
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As Tecnologias Futuras e Emergentes 
apoiam a investigação em colaboração a 
fim de alargar a capacidade da Europa em 
termos de inovações avançadas e que 
permitam a mudança de paradigmas. 
Promoverá a colaboração científica entre 
disciplinas sobre ideias radicalmente novas 
e de alto risco e acelerará o 
desenvolvimento dos domínios científicos 
e tecnológicos mais promissores, bem 
como uma estruturação das 
correspondentes comunidades científicas a 
nível da União.

b) As Ciências e Tecnologias Futuras e 
Emergentes apoiam a investigação em 
colaboração a fim de alargar a capacidade 
da Europa em termos de inovações 
avançadas e que permitam a mudança de 
paradigmas. Promoverá a colaboração 
científica entre disciplinas sobre ideias 
radicalmente novas e de alto risco e 
acelerará o desenvolvimento dos domínios 
científicos e tecnológicos mais 
promissores, bem como uma estruturação 
das correspondentes comunidades 
científicas a nível da União.

Or. en

(Esta modificação aplica-se à totalidade do texto legislativo em causa; a sua adoção impõe 
adaptações técnicas em todo o texto).
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Alteração 79
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A difusão de excelência e o 
alargamento da participação devem 
desbloquear o potencial das reservas de 
talentos da Europa, apoiando a 
aprendizagem de políticas, a ligação em 
rede e as oportunidades de formação;

Or. en

Justificação

A difusão de excelência e o alargamento da participação no Programa-Quadro Horizonte 
2020 são necessários para aumentar a competitividade, ao mesmo tempo que visam a coesão 
económica, social e territorial da Europa. O apoio específico no âmbito deste novo objetivo 
particular pode aumentar o potencial de excelência existente na Europa.

Alteração 80
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 7 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) A investigação e a inovação 
responsáveis podem atrair novos talentos 
ao estudo da ciência e da tecnologia nas 
sociedades europeias, colmatar o fosso de 
género nos recursos humanos que 
trabalham na área da investigação na 
União e desenvolver mecanismos que 
permitam o alargamento e o 
aprofundamento da avaliação social das 
opções científicas e tecnológicas.

Or. en

Justificação

Este novo objetivo específico deve apoiar o estabelecimento de um diálogo enriquecedor 
entre a ciência e a sociedade, ao mesmo tempo que melhora os recursos humanos nos 
domínios da ciência e da inovação através de um melhor equilíbrio de géneros e da atração 
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de jovens talentos para as carreiras científica e tecnológica.

Alteração 81
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 10 – parte 
introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esta parte visa acelerar o desenvolvimento 
das tecnologias e inovações que estarão 
subjacentes às empresas no futuro e ajudar 
as PME europeias inovadoras a 
desenvolverem-se e a tornarem-se 
empresas líderes mundiais. É constituída 
por três objetivos específicos:

Esta parte visa acelerar o desenvolvimento 
das tecnologias e inovações que estarão 
subjacentes às empresas no futuro e ajudar 
as PME europeias inovadoras a 
desenvolverem-se e a tornarem-se 
empresas líderes mundiais bem como 
reunir o potencial para estabelecer um 
terreno propício à criação de PME 
inovadoras. Deve ser dada especial 
atenção à promoção da transferência de 
conhecimentos e tecnologia de centros 
públicos de investigação para empresas, 
assim como entre empresas. É constituída 
por três objetivos específicos:

Or. en

Alteração 82
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, desenvolvimento tecnológico 
e demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas.

a) A Liderança em Tecnologias 
Facilitadoras e Industriais proporcionará 
apoio específico a atividades de 
investigação, normalização, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração nos domínios das 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), nanotecnologias, 
materiais avançados, biotecnologias, 
fabrico e transformação avançados e 
espaço. A tónica será colocada nas 
interações e convergência no interior das 
diferentes tecnologias e entre elas e as suas 
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relações com os desafios societais. A 
adequada consideração das necessidades 
do utilizador em todas estas áreas deve ser 
tida em conta.

Or. en

Justificação

A liderança industrial deve contribuir para os padrões europeus que são reconhecidos e 
utilizados a nível mundial. Num mundo tecnológico complexo, os padrões implicam poder de 
mercado e são um fator multiplicativo no caminho entre investigação e inovação.

Alteração 83
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME, que 
poderá ter como resultado que cerca 
de 15% dos orçamentos totais combinados 
de todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

O Programa-Quadro Horizonte 2020 
adotará uma abordagem integrada no que 
diz respeito à participação das PME e 
estabelecerá um mecanismo claro para 
identificar e abordar as necessidades de 
transferência de conhecimentos e 
tecnologia da PME. O apoio deverá ter 
como resultado que, pelo menos, cerca 
de 15% dos orçamentos totais combinados 
de todos os objetivos específicos no âmbito 
dos «Desafios Societais» e do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» sejam afetados a 
PME.

Or. en

Alteração 84
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 14 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Saúde, alterações demográficas e 
bem-estar;

a) Saúde e bem-estar;
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Or. en

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

Alteração 85
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 14 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

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

Alteração 86
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 14 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras.

f) Compreender as sociedades europeias e 
as mudanças societais.

Or. en

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

Alteração 87
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 14 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Proteger a liberdade e a segurança 
na Europa.

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

Alteração 88
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 15 

Texto da Comissão Alteração

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação até ao mercado, com uma 
nova tónica em atividades relacionadas 
com a inovação, tais como ações-piloto e 
de demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Todas as atividades adotarão uma 
abordagem baseada em desafios, incidindo 
em prioridades políticas sem determinação 
prévia da escolha precisa das tecnologias 
ou soluções que devem ser desenvolvidas. 
A ênfase é colocada na congregação de 
uma massa crítica de recursos e 
conhecimentos entre diferentes domínios, 
tecnologias e disciplinas científicas a fim 
de enfrentar os desafios. As atividades 
abrangem a totalidade do ciclo desde a 
investigação fundamental até ao mercado, 
incluindo atividades relacionadas com a 
inovação, tais como ações-piloto e de 
demonstração, bancos de ensaio, apoio a 
contratos públicos, conceção, inovação 
centrada no utilizador final, inovação 
social e aceitação das inovações pelo 
mercado.

Or. en

Alteração 89
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No sentido de adotar uma abordagem 
baseada em desafios, é necessário um 
planeamento estratégico coordenado das 
atividades de investigação e inovação.  A 
coordenação pode enfrentar a 
fragmentação e melhorar a utilização de 
recursos tecnológicos e infraestruturais 
por parte de toda a comunidade de 
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investigação relacionada com cada 
desafio. Para além disso, na maioria dos 
casos, o sucesso na inovação exige um 
compromisso a longo prazo para manter 
uma investigação excelente. As ações 
estratégicas e orientações científicas 
podem garantir conhecimentos 
especializados sobre políticas desde o 
início, desenvolver a inovação e 
competitividade ao compreender a 
complexidade do ciclo de inovação e 
encorajar a participação de mais 
investigadores além-fronteiras. A 
investigação estratégica e a coordenação 
da inovação em todos os desafios 
baseados em orientações científicas 
devem ser estabelecidas por Comités 
Diretivos Setoriais de especialistas 
independentes de elevado nível, os quais 
irão contribuir para definir os programas 
de investigação e inovação baseados na 
melhor liderança e proporcionar o ímpeto 
e os instrumentos necessários para 
promover a interação e sinergias a uma 
escala mais ampla. 

Or. en

Alteração 90
Proposta de regulamento
Anexo I – Linhas gerais das atividades e objetivos específicos – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico «Sociedades 
inclusivas, inovadoras e seguras» também 
inclui uma atividade destinada a abordar 
a clivagem no domínio da investigação e 
inovação com medidas específicas que 
visam libertar a excelência em regiões 
menos desenvolvidas da União.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Estas atividades encontram-se agora no novo objetivo específico proposto «Difusão de 
excelência e alargamento da participação», no âmbito da Prioridade «Excelência 
Científica».

Alteração 91
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 1 – ponto 1.1 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para além disso, enquanto 60% dos 
licenciados europeus são do sexo 
feminino, apenas 18% dos investigadores 
de classe A são mulheres, em comparação 
com os 27% dos EUA. O baixo número de 
mulheres dispostas a seguir carreiras 
cientificas é uma desperdício dramático, 
uma perda de talento e um obstáculo à 
excelência da investigação europeia.

Or. en

Justificação

A igualdade de géneros é um fator-chave que determina a qualidade da investigação. Tal 
como ficou provado, o equilíbrio de géneros numa equipa contribui para a qualidade da 
investigação e dos resultados. Para além disso, a diversificação de géneros estimula a 
inovação e a produtividade.

Alteração 92
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 1 – ponto 1.1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Além disso, estes fatores contribuem para a 
relativa falta de atratividade da Europa na 
concorrência mundial para a captação dos 
melhores cientistas. A capacidade do 
sistema norte-americano para oferecer mais 
recursos por investigador e melhores 
perspetivas de carreira explica o modo 
como continua a atrair os melhores 
investigadores de todo o mundo, incluindo 

Estes fatores contribuem para a relativa 
falta de atratividade da Europa na 
concorrência mundial para a captação dos 
melhores cientistas. A capacidade do 
sistema norte-americano para oferecer mais 
recursos por investigador e melhores 
perspetivas de carreira explica o modo 
como continua a atrair os melhores 
investigadores de todo o mundo, incluindo 
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dezenas de milhares da União. dezenas de milhares da União.

Or. en

Alteração 93
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O financiamento do ERC será atribuído de 
acordo com os seguintes princípios bem 
estabelecidos. A excelência científica será 
o único critério para a atribuição de 
subvenções do ERC. O ERC funciona 
numa base ascendente sem prioridades 
previamente determinadas. As subvenções 
do ERC estão abertas a equipas individuais 
de investigadores de qualquer idade e de 
qualquer país do mundo que trabalhem na 
Europa. O ERC terá por objetivo promover 
uma concorrência saudável na Europa.

O financiamento do ERC será atribuído de 
acordo com os seguintes princípios bem 
estabelecidos. A excelência científica será 
o único critério para a atribuição de 
subvenções do ERC. O ERC funciona 
numa base ascendente sem prioridades 
previamente determinadas. As subvenções 
do ERC estão abertas a equipas individuais 
de investigadores de qualquer idade e de 
qualquer país do mundo que trabalhem na 
Europa. O ERC terá por objetivo promover 
uma concorrência saudável na Europa e 
garantir que a discriminação inconsciente 
com base o género é convenientemente 
abordada nos procedimentos de avaliação.

Or. en

Justificação

O equilíbrio de géneros deve estar presente nos procedimentos de avaliação pois existe um 
grande potencial de melhoria da participação das mulheres na ciência.

Alteração 94
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O ERC dará especial prioridade à 
assistência a investigadores de nível 
excelente em início de carreira com vista a 
ajudá-los na transição para a independência 
mediante a prestação de apoio adequado na 
fase crítica em que estão a criar ou a 

O ERC dará especial prioridade à 
assistência a investigadores de nível 
excelente em início de carreira com vista a 
ajudá-los na transição para a independência 
mediante a prestação de apoio adequado na 
fase crítica em que estão a criar ou a 
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consolidar a sua própria equipa ou 
programa de investigação.

consolidar a sua própria equipa ou 
programa de investigação. O regresso e a 
reintegração dos investigadores no final 
de um período de financiamento do ERC 
podem, igualmente, ser apoiados, 
particularmente se combinados com o 
esquema de «Cátedras do Conselho 
Europeu de Investigação».

Or. en

Alteração 95
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 1 – ponto 1.3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento 
substancial do número de investigadores 
de nível excelente de fora da Europa que 
financia, bem como melhorias específicas 
nas práticas institucionais e nas políticas 
nacionais de apoio a investigadores de alto 
nível.

Por conseguinte, até 2020 o ERC terá 
como objetivo demonstrar que os melhores 
investigadores participam em concursos do 
ERC, que o financiamento do ERC deu 
diretamente origem a publicações 
científicas da mais elevada qualidade e à 
comercialização e aplicação de tecnologias 
e ideias inovadoras e que o ERC contribuiu 
significativamente para tornar a Europa um 
ambiente mais atrativo para os melhores 
cientistas de todo o mundo. O Conselho 
Europeu de Investigação visará, em 
especial, uma melhoria mensurável da 
quota-parte da União no 1% de publicações 
mais citadas a nível mundial. Além disso, 
terá como objetivo um aumento do número 
de investigadores de nível excelente de 
fora da Europa que financia, incluindo um 
aumento acentuado do número de 
excelentes investigadoras, bem como 
melhorias específicas nas práticas 
institucionais e nas políticas nacionais de 
apoio a investigadores de alto nível.

Or. en
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Alteração 96
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

2. Tecnologias futuras e emergentes (FET) 2. Ciências e tecnologias futuras e 
emergentes (FEST)

Or. en

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

Alteração 97
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – ponto 2.1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é promover 
tecnologias radicalmente novas 
explorando ideias inovadoras e de alto 
risco com fundamentação científica. Ao 
prestar apoio flexível à investigação em 
colaboração interdisciplinar e orientada 
para objetivos a várias escalas e ao adotar 
práticas de investigação inovadoras, a 
finalidade é identificar e aproveitar 
oportunidades de benefícios a longo prazo 
para os cidadãos, a economia e a 
sociedade.

O objetivo específico é promover 
investigação de fronteira com o potencial 
de abrir novos domínios para a ciência e a 
tecnologia europeias. Ao prestar apoio 
flexível à investigação em colaboração 
interdisciplinar e orientada para objetivos a 
várias escalas e ao adotar práticas de 
investigação inovadoras, a finalidade é 
identificar e aproveitar oportunidades de 
benefícios a longo prazo para os cidadãos, 
a economia e a sociedade.

Or. en

Alteração 98
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – ponto 2,1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O FEST irá promover a excelência 
através de projetos de colaboração 
centrados na investigação de fronteira no 
futuro e oportunidades de ciência e 
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tecnologia emergentes. Abrangendo todo 
o campo da investigação de fronteira de 
colaboração, desde a básica ciência de 
fronteira até aos desenvolvimentos 
tecnológicos de fronteira, o FEST irá 
trazer à União um valor acrescentado 
para a fronteira da investigação moderna 
e irá ajudar a construir uma massa crítica 
de colaboração em investigação de 
excelência em toda a Europa.

Or. en

Alteração 99
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implicam 
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, ciências da Terra, 
ciência dos materiais, ciências neurológicas 
e cognitivas, ciências sociais, economia) e 
disciplinas das ciências humanas e das 
artes. Tal exige não só excelência científica 
e tecnológica, mas também novas atitudes 
e interações inovadoras entre uma grande 
diversidade de intervenientes na 
investigação.

A possibilidade de descobertas radicais 
com potencial de transformação implicam 
cada vez mais uma colaboração intensa 
entre disciplinas científicas e tecnológicas 
(por exemplo, informação e comunicação, 
biologia, química, matemática, ciências da 
Terra, ciência dos materiais, ciências 
neurológicas e cognitivas, ciências sociais, 
economia) e disciplinas das ciências 
humanas e das artes. Tal exige não só 
excelência científica e tecnológica, mas 
também novas atitudes e interações 
inovadoras entre uma grande diversidade 
de intervenientes na investigação.

Or. en

Alteração 100
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – ponto 2.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Embora algumas ideias possam ser 
desenvolvidas em pequena escala, outras 

Embora algumas ideias possam ser 
desenvolvidas em pequena escala, outras 
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podem constituir um desafio de tal 
magnitude que exijam um grande esforço 
federado ao longo de um período de tempo 
substancial. As grandes economias
mundiais reconheceram esse facto e 
verifica-se uma concorrência mundial 
crescente na definição e desenvolvimento 
de oportunidades tecnológicas emergentes 
na fronteira da ciência que possam gerar 
um impacto considerável na inovação e 
benefícios para a sociedade. Para serem 
eficazes, estes tipos de intervenções têm de 
ser transpostos rapidamente para uma larga 
escala, mediante a federação entre 
programas a nível europeu, nacional e 
regional em torno de objetivos comuns, a 
fim de criar uma massa crítica, promover 
sinergias e otimizar os efeitos de alavanca.

podem constituir um desafio de tal 
magnitude que exijam um grande esforço 
federado ao longo de um período de tempo 
substancial. Para serem eficazes, estes tipos 
de intervenções têm de ser transpostos 
rapidamente para uma larga escala, 
mediante a federação entre programas a 
nível europeu, nacional e regional em torno 
de objetivos comuns, a fim de criar uma 
massa crítica, promover sinergias e 
otimizar os efeitos de alavanca.

Or. en

Alteração 101
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – ponto 2.3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A correta combinação de abertura e grau 
variável de estruturação dos tópicos, 
comunidades e financiamento serão 
definidos para cada atividade a fim de 
tratar os objetivos pretendidos de forma 
otimizada.

Suprimido

Or. en

Alteração 102
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 2 – ponto 2.3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Pelo menos 60% dos recursos do FEST 
serão atribuídos à investigação de 
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fronteira, de colaboração e ascendente em 
todos os domínios, enquanto não mais 
de  25% concentrar-se-ão na prossecução 
de algumas iniciativas emblemáticas 
desafiadoras do FEST.
Um Comité Diretivo do FEST, composto 
por cientistas e engenheiros da mais 
elevada reputação e conhecimentos 
especializados apropriados, garantindo a 
diversidade de áreas de investigação e 
deliberando de acordo com a sua 
capacidade pessoal, deve prestar 
conhecimentos e conselhos à Comissão 
sobre a estratégia científica geral para as 
atividades do FEST, o estabelecimento do 
programa de trabalho e os critérios para 
os convites à apresentação de propostas, 
assim como a definição de tópicos 
específicos para o FETS Proativo e as 
iniciativa emblemáticas do FEST.
A avaliação de todos os projetos do FEST 
seguirá exclusivamente critérios estritos 
de excelência científica e tecnológica.

Or. en

Justificação

Apesar de as iniciativa emblemáticas do FEST serem importantes para a Europa, não se 
devem concentrar financiamentos excessivos. Deve ser atribuída um montante considerável a 
uma investigação de fronteira, de colaboração e ascendente devido ao seu grande potencial 
para contribuir para o cumprimentos dos objetivos relacionados com o FEST. O Comité 
Diretivo do FEST com as características mencionadas irá, sem dúvida, melhorar os 
resultados gerais esperados do FEST e irá, seguramente, aumentar o apoio geral para este 
objetivo específico. A excelência deve ser o único critério na avaliação do FEST a seguir o 
exemplo do ERC.

Alteração 103
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – título

Texto da Comissão Alteração

3. Ações Marie Curie 3. Ações Marie Sklodowska-Curie

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

Alteração 104
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual 
da Europa de forma a gerar novas 
competências e inovações e realizar assim 
plenamente todo o potencial da Europa em 
todos os setores e regiões.

O objetivo específico é assegurar um 
desenvolvimento otimizado e uma 
utilização dinâmica do capital intelectual 
da Europa de forma a desenvolver novas 
competências e gerar novos 
conhecimentos e inovações e realizar 
assim plenamente todo o potencial da 
Europa em todos os setores e regiões.

Or. en

Alteração 105
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.1 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os programas de mobilidade irão garantir 
uma efetiva igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres e incluir 
medidas específicas para eliminar os 
obstáculos à mobilidade de 
investigadoras. 

Or. en

Alteração 106
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento das Ações 
Marie Curie dará um contributo 

Um maior desenvolvimento das Ações 
Marie Curie dará um contributo 
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significativo para o desenvolvimento do 
Espaço Europeu da Investigação. Com a 
sua estrutura de financiamento 
concorrencial a nível europeu, as Ações 
Marie Curie incentivarão tipos de formação 
novos, criativos e inovadores, como os 
doutoramentos industriais, implicando 
intervenientes nos setores da educação, 
investigação e inovação que terão de 
competir a nível mundial para uma 
reputação de excelência. Ao proporcionar 
financiamento da União aos melhores 
programas de investigação e formação 
seguindo os princípios de formação 
doutoral inovadora na Europa, promoverão 
também uma mais ampla difusão e 
aceitação de uma formação para 
doutoramento mais estruturada.

significativo para o desenvolvimento do 
Espaço Europeu da Investigação. Com a 
sua estrutura de financiamento 
concorrencial a nível europeu, as Ações 
Marie Curie incentivarão tipos de formação 
novos, criativos e inovadores, como os 
doutoramentos conjuntos ou múltiplos, os 
doutoramentos industriais, implicando 
intervenientes nos setores da educação, 
investigação e inovação que terão de 
competir a nível mundial para uma 
reputação de excelência. Ao proporcionar 
financiamento da União aos melhores 
programas de investigação e formação 
seguindo os princípios de formação 
doutoral inovadora na Europa, promoverão 
também uma mais ampla difusão e 
aceitação de uma formação para 
doutoramento mais estruturada.

Or. en

Alteração 107
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

As subvenções Marie Curie são também 
alargadas à mobilidade temporária de 
investigadores e engenheiros experientes 
de instituições públicas para o setor 
privado, ou vice-versa, incentivando e 
apoiando assim as universidades, centros 
de investigação e empresas a cooperar 
entre si a uma escala europeia e 
internacional. Com o seu sistema de 
avaliação bem estabelecido, transparente e 
justo, as Ações Marie Curie identificarão 
talentos de nível excelente no domínio da 
investigação e inovação através de 
concursos internacionais que prestigiam e, 
por conseguinte, motivam os 
investigadores a desenvolver a sua carreira 
na Europa.

As subvenções Marie Curie são também 
alargadas à mobilidade temporária de 
investigadores em fase inicial e
experientes, assim como engenheiros de 
instituições públicas para o setor privado,
ou vice-versa, incentivando e apoiando 
assim as universidades, centros de 
investigação e empresas a cooperar entre si 
a uma escala europeia e internacional. Com 
o seu sistema de avaliação bem 
estabelecido, transparente e justo, as Ações 
Marie Curie identificarão talentos de nível 
excelente no domínio da investigação e 
inovação através de concursos 
internacionais que prestigiam e, por 
conseguinte, motivam os investigadores a 
desenvolver a sua carreira na Europa.
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Or. en

Justificação

Seria positivo alargar a atividade a investigadores em fase inicial para, por exemplo, 
colocações a curto prazo para participar em atividades de formação especializadas.

Alteração 108
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea a) – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que envolvam universidades, 
instituições de investigação, empresas, 
PME e outros atores socioeconómicos de 
diferentes países. Tal resultará na melhoria 
das perspetivas de carreira dos jovens 
investigadores a nível de pós-graduação, 
tanto no setor público como privado.

As atividades-chave serão proporcionar 
formação excelente e inovadora a 
investigadores em início de carreira a nível 
de pós-graduação através de projetos 
interdisciplinares ou programas de 
doutoramento que permitam os 
investigadores desenvolver os seus 
currículos e investigação e que envolvam 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros atores 
socioeconómicos de diferentes países. Tal 
resultará no desenvolvimento e na 
melhoria das perspetivas de carreira dos 
jovens investigadores a nível de 
pós-graduação, tanto no setor público 
como privado.

Or. en

Justificação

Existe uma necessidade de encontrar o equilíbrio certo entre o objetivo de investigação e um 
bom esquema de consultoria.

Alteração 109
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea b) – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 

Serão atividades-chave incentivar os 
investigadores experientes a alargar ou a 
aprofundar as suas competências através de 
mobilidade proporcionando a abertura de 
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oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela. São também apoiadas 
oportunidades para retomar uma carreira de 
investigação após uma interrupção.

oportunidades para carreira atrativas em 
universidades, instituições de investigação, 
empresas, PME e outros grupos 
socioeconómicos em toda a Europa e para 
além dela, oferecendo aos investigadores a 
possibilidade de receberem formação e de 
adquirirem novos conhecimentos numa 
organização de investigação de elevado 
nível num país terceiro, regressando mais 
tarde. São também apoiadas oportunidades 
para retomar uma carreira de investigação 
após uma interrupção.

Or. en

Justificação

Oferecer aos investigadores a possibilidade de regressarem após uma formação num país 
terceiro deve melhorar o capital humano da Europa em investigação e inovação.

Alteração 110
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea d) – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Atividades-chave serão, com recurso ao 
mecanismo de cofinanciamento, incentivar 
organizações regionais, nacionais ou 
internacionais a criar novos programas e a 
abrir programas existentes à formação, 
mobilidade e progressão na carreira 
internacional e intersetorial. Poder-se-á 
assim elevar a qualidade da formação em 
investigação na Europa em todas as fases 
da carreira, incluindo a nível de 
doutoramento, promover a livre circulação 
dos investigadores e dos conhecimentos 
científicos na Europa, incentivar carreiras 
de investigação atrativas mediante a oferta 
de recrutamento aberto e de condições de 
trabalho atraentes e apoiar a investigação e 
a cooperação entre universidades, 
instituições de investigação e empresas e a 
cooperação com países terceiros e 
organizações internacionais.

Atividades-chave serão, com recurso ao 
mecanismo de cofinanciamento, incentivar 
organizações regionais, nacionais ou 
internacionais a criar novos programas e a 
abrir programas existentes à formação, 
mobilidade e progressão na carreira 
internacional e intersetorial. Poder-se-á 
assim elevar a qualidade da formação em 
investigação na Europa em todas as fases 
da carreira, incluindo a nível de 
doutoramento, promover a livre circulação 
dos investigadores e dos conhecimentos 
científicos na Europa, incentivar carreiras 
de investigação atrativas mediante a oferta 
de recrutamento aberto e de condições de 
trabalho atraentes e apoiar a investigação e 
a cooperação entre universidades, 
instituições de investigação e empresas e a 
cooperação com países terceiros e 
organizações internacionais. Deve ser dada 
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especial atenção à igualdade de géneros e 
às mudanças estruturais.

Or. en

Alteração 111
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea e) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são acompanhar os progressos 
realizados, identificar lacunas nas ações 
Marie Curie e aumentar o seu impacto. 
Neste contexto, serão desenvolvidos 
indicadores e analisados dados 
relacionados com a mobilidade, 
competências e carreiras dos 
investigadores, procurando sinergias e uma 
estreita coordenação com as ações de apoio 
a políticas relativas aos investigadores, 
seus empregadores e financiadores 
realizadas no âmbito do desafio 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e 
seguras». A atividade visará também uma 
maior sensibilização para a importância e a 
atratividade da carreira de investigação e a 
difusão dos resultados da investigação e 
inovação gerados por trabalhos apoiados 
pelas Ações Marie Curie.

Os objetivos são acompanhar os progressos 
realizados, identificar lacunas e barreiras 
nas ações Marie Curie e aumentar o seu 
impacto. Neste contexto, serão 
desenvolvidos indicadores e analisados 
dados relacionados com a mobilidade, 
competências e carreiras, assim como a 
igualdade de géneros, dos investigadores, 
procurando sinergias e uma estreita 
coordenação com as ações de apoio a 
políticas relativas aos investigadores, seus 
empregadores e financiadores realizadas no 
âmbito do desafio «Investigação e 
inovação responsáveis». A atividade visará 
também uma maior sensibilização para a 
importância e a atratividade da carreira de 
investigação e a difusão dos resultados da 
investigação e inovação gerados por 
trabalhos apoiados pelas Ações Marie 
Curie. Deve incluir, igualmente, medidas 
específicas destinadas a eliminar as 
barreiras à mobilidade das mulheres.

Or. en

Alteração 112
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As infraestruturas de investigação de ponta 
são cada vez mais complexas e 

As infraestruturas de investigação de ponta 
são cada vez mais complexas e 
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dispendiosas, exigindo frequentemente a 
integração de diferentes equipamentos, 
serviços e fontes de dados e uma vasta 
colaboração transnacional. Nenhum país 
tem recursos suficientes para apoiar todas 
as infraestruturas de investigação de que 
necessita. Nos últimos anos, verificaram-se 
progressos notáveis na abordagem europeia 
em matéria de infraestruturas de 
investigação com a implementação do 
Roteiro ESFRI para Infraestruturas, a 
integração e abertura das instalações de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento de infraestruturas 
eletrónicas subjacentes a um Espaço 
Europeu da Investigação digital. As redes 
de infraestruturas de investigação em toda 
a Europa reforçam a sua base de capital 
humano ao proporcionar formação de 
craveira mundial para uma nova geração de 
investigadores e engenheiros e ao 
promover a colaboração interdisciplinar.

dispendiosas, exigindo frequentemente a 
integração de diferentes equipamentos, 
serviços e fontes de dados e uma vasta 
colaboração transnacional. Nenhum país 
tem recursos suficientes para apoiar todas 
as infraestruturas de investigação de que 
necessita, daí o mérito de infraestruturas 
de investigação europeias estabelecidas, 
as quais constituíram um excelente 
exemplo da reunião de recursos e 
demonstraram o valor acrescentado de 
uma abordagem conjunta ao longo dos 
últimos 40 anos. Nos últimos anos, 
verificaram-se progressos notáveis na 
abordagem europeia em matéria de 
infraestruturas de investigação com a 
implementação do Roteiro ESFRI para 
Infraestruturas, a integração e abertura das 
instalações de investigação nacionais e o 
desenvolvimento de infraestruturas 
eletrónicas subjacentes a um Espaço 
Europeu da Investigação digital aberto e 
com elevado desempenho. As redes de 
infraestruturas de investigação em toda a 
Europa reforçam a sua base de capital 
humano ao proporcionar formação de 
craveira mundial para uma nova geração de 
investigadores e engenheiros e ao 
promover a colaboração interdisciplinar.

Or. en

Justificação

É importante enfatizar a experiencia de colaboração existente neste domínio, a qual permitiu 
a existência de infraestruturas de investigação à escala europeia, bem estabelecidas e com 
reputação mundial.

Alteração 113
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 

Um maior desenvolvimento e uma 
utilização mais alargada das infraestruturas 
de investigação a nível da União 
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contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, promovendo o criação de 
novas instalações, abrindo um amplo 
acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 
coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar 
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

contribuirão significativamente para o 
desenvolvimento do Espaço Europeu da 
Investigação. Embora o papel dos 
Estados-Membros continue a ser 
fundamental no desenvolvimento e 
financiamento das infraestruturas de 
investigação, a União desempenha um 
papel importante no apoio a infraestruturas 
a nível da União, tal como as atividades de 
coordenação de infraestruturas europeias 
de investigação repartidas, promovendo o 
criação de novas instalações, abrindo um 
amplo acesso a infraestruturas nacionais e 
europeias e garantindo a coerência e a 
eficácia das políticas regionais, nacionais, 
europeias e internacionais. Não é apenas 
necessário evitar a duplicação de esforços e 
coordenar e racionalizar a utilização das 
instalações, mas também congregar 
recursos de modo a que a União possa 
igualmente adquirir e operar infraestruturas 
de investigação a nível mundial.

Or. en

Alteração 114
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4 – ponto 4.2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As ICT têm vindo a transformar a ciência, 
permitindo a colaboração remota, o 
processamento em massa de dados, as 
experiências in silico e o acesso a 
recursos distantes. A investigação tornou-
se cada vez mais transnacional e 
interdisciplinar, exigindo o uso de 
infraestruturas das ICT que são tão 
supranacionais como a própria ciência. É, 
por isso, adequado que 35% do orçamento 
previsto no presente objetivo específico 
sejam atribuídos à investigação e 
inovação das infraestruturas eletrónicas.

Or. en



PE489.637v02-00 72/156 PR\905549PT.doc

PT

Justificação

O importante papel das ICT no desenvolvimento de uma ciência e inovação modernas exige o 
estabelecimento de um apoio mínimo a este tipo de infraestruturas.

Alteração 115
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea a) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são garantir a implementação 
e operação do ESFRI e de outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, incluindo o desenvolvimento de 
instalações de parceiros regionais, a 
integração e acesso a infraestruturas de 
investigação nacionais e o 
desenvolvimento, implantação e operação 
de infraestruturas eletrónicas.

Os objetivos são garantir a implementação 
e operação do ESFRI e de outras 
infraestruturas de investigação de craveira 
mundial, incluindo o desenvolvimento de 
instalações de parceiros regionais de 
interesse europeu, assim como o acesso 
transnacional a infraestruturas europeias 
de investigação de craveira mundial, a 
integração e acesso transnacional a 
infraestruturas de investigação nacionais e 
o desenvolvimento, implantação e 
operação de infraestruturas eletrónicas, 
para garantir uma capacidade líder 
mundial de ligação em rede, computação 
e dados científicos.

Or. en

Justificação

Muitas infraestruturas de investigação estão distribuídas por vários Estados-Membros. 
enquanto os custos fundamentais da implementação destas infraestruturas são financiados 
através de compromissos nacionais, o financiamento europeu para os elementos 
transnacionais será essencial para realizar o seu valor acrescentado europeu.

Alteração 116
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea b) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos são incentivar as 
infraestruturas de investigação a atuar 
como primeiros aderentes a tecnologias, a 
fim de promover parcerias de I&D com a 

Os objetivos são incentivar as 
infraestruturas de investigação a atuar 
como primeiros aderentes ou criadores de
tecnologias, a fim de promover parcerias 
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indústria para facilitar a utilização 
industrial das infraestruturas de 
investigação e estimular a criação de 
agregados de inovação. Esta atividade 
apoiará igualmente a formação e/ou os 
intercâmbios do pessoal que gere e explora 
as infraestruturas de investigação.

de I&D com a indústria para facilitar a 
utilização industrial das infraestruturas de 
investigação e estimular a criação de 
agregados de inovação. Esta atividade 
apoiará igualmente a educação e formação 
e/ou os intercâmbios do pessoal que utiliza,
gere e explora as infraestruturas de 
investigação, incluindo um esquema de 
aprovação para os funcionários 
superiores e os gestores de projeto.

Or. en

Justificação

Atualmente, a mobilidade do pessoal dentro das infraestruturas de investigação europeias é 
muito baixa e baseada em soluções individuais ad hoc. A mobilidade de pessoal sofrerá uma 
melhoria significativa através de um esquema dedicado a funcionários superiores e a 
gestores de projeto.

Alteração 117
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea c) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é apoiar parcerias entre os 
decisores políticos relevantes e os 
organismos de financiamento, procedendo 
ao levantamento e acompanhamento de 
ferramentas de apoio à tomada de decisões 
e também a atividades de cooperação 
internacional.

O objetivo é apoiar parcerias entre os 
decisores políticos relevantes e os 
organismos de financiamento, procedendo 
ao levantamento e acompanhamento de 
ferramentas de apoio à tomada de decisões 
e também a atividades de cooperação 
internacional. As infraestruturas 
europeias de investigação devem ser 
apoiadas nas suas ações de 
relacionamento internacional e 
consultadas no processo de modelação da 
estratégia europeia para a cooperação 
internacional em matéria de investigação.

Or. en

Justificação

As infraestruturas de investigação europeias têm competências vastas nas colaborações 
internacionais nas respetivas áreas, por isso, deviam ser utilizadas como fontes de 
priorização temática quando estabelecem a estratégia de cooperação internacional da UE em 
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investigação.

Alteração 118
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. DIFUSÃO DA EXCELÊNCIA E 
ALARGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO
4-A-1.Objetivo específico
O objetivo específico consiste em explorar 
por completo o potencial das reservas de 
talentos da Europa e garantir que os 
benefícios de um economia baseada na 
inovação são maximizados e distribuídos 
de forma justa por todos os países, regiões 
e cidadãos da União.
Quando se refere aos objetivos da política 
de desenvolvimento tecnológico e de 
investigação da União, o TFUE afirma 
claramente que «a União incentivará, em 
todo o seu território, as empresas, 
incluindo as pequenas e médias empresas, 
os centros de investigação e as 
universidades nos seus esforços de 
investigação e de desenvolvimento 
tecnológico de elevada qualidade».
De facto, garantir que as atividades 
relacionadas com a investigação e a 
inovação são amplamente espalhadas por 
todos os Estados-Membros tem sido, desde 
sempre, um importante objetivo político 
da União.  No entanto, apesar de uma 
recente tendência de convergência dos 
desempenhos de inovação de 
Estados-Membros individuais, ainda 
existem diferenças acentuadas entre os 27 
países da UE, tal como declarado no 
Painel da União da Inovação 2010. Para 
além disso, ao limitar os orçamentos 
nacionais, a atual crise financeira está a 
ameaçar aumentar o fosso entre os 
«líderes da inovação» e os «inovadores 
modestos».
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4-A-2.Fundamentação e valor 
acrescentado da União
No sentido de progredir na direção de 
uma sociedade inteligente, sustentável e 
inclusiva, a Europa precisa de dar o 
melhor uso possível à inteligência que 
está disponível na União e de libertar o 
potencial inexplorado de investigação e 
inovação. Este é um verdadeiro desafio 
europeu, decisivo para a nossa 
competitividade internacional e não pode 
ser resolvido apenas pelos 
Estados-Membros.
Ao cultivar e ligar bases de excelência em 
todos os setores e regiões e ao espalhar a 
excelência por todo o território, as 
atividades propostas vão contribuir para o 
reforço do EEI. 
4-A-3. Linhas gerais das atividades
Para garantir a eficiência do 
financiamento da investigação e 
inovação, o Programa-Quadro Horizonte 
2020 precisa de estar aberto a uma grande 
variedade de participantes, incluindo os 
recém-chegados, e garantir que a 
excelência prevalece onde quer que 
exista. O talento precisa, portanto, de ser 
cultivado e apoiado para ser excelente, 
permitindo aos investigadores e 
inovadores de toda a Europa beneficiar 
dos instrumentos, redes e financiamento 
do Programa-Quadro Horizonte 2020.
As atividades visam libertar a potencial 
excelência, apoiando a aprendizagem 
politica e as ligações em rede e 
geminando esquemas que aumentam as 
ligações entre investigadores e inovadores 
em todos os Estados-Membros, incluindo 
a atratividade de académicos notáveis 
para instituições com um claro potencial 
para excelência de investigação, juntando 
proprietários e utilizadores de direitos de 
propriedade intelectual e promovendo 
oportunidades de formação. Essas 
atividades consistem:
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a) na ligação de centros de excelência 
emergentes em Estados-Membros e 
regiões com um menor desempenho a 
nível da inovação aos seus congéneres 
líderes internacionais em qualquer outra 
parte da Europa;
b) no lançamento de um concurso para a 
fundação de centros de investigação 
internacionalmente competitivos em 
regiões de coesão; os candidatos ao 
concurso devem ser equipas compostas 
por uma região inovadora mas ainda 
menos desenvolvida e por um centro de 
excelência internacionalmente 
reconhecido de outra parte da Europa;
c) na 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;
d) na atribuição de um «selo de 
excelência» a propostas do ERC, Marie 
Sklodowska-Curie ou de projetos em 
colaboração que receberam uma 
avaliação positiva mas que não 
conseguiram receber financiamento 
devido a limitações orçamentais;
e) na atribuição de um «selo de 
excelência» a propostas completas para 
facilitar o financiamento do 
acompanhamento (por exemplo, 
escala-piloto, projetos de demonstração 
ou valorização dos resultados da 
investigação) por fontes nacionais ou 
regionais;
f) na atribuição de «Subvenções de 
Retorno» do ERC a investigadores que 
trabalham fora da Europa e que desejam 
trabalhar na Europa ou a investigadores 
que já trabalham na Europa e que 
desejam mudar-se para uma região menos 
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desenvolvida;
g) na atribuição de, pelo menos, 5% do 
montante a atividades no âmbito das 
prioridades dedicadas aos desafios 
«Liderança Industrial» e «Desafios 
Societais» para apoiar financeiramente 
acordos complementares assinados entre 
organizações beneficiárias dos projetos de 
investigação em colaboração com outras 
entidades e organizações estabelecidas, 
principalmente, em países diferentes dos 
diretamente envolvidos nos projetos, com 
o objetivo especifico de facilitar 
oportunidades de formação 
(nomeadamente posições de 
doutoramento e de pós-doutoramento);
h) no reforço de redes de sucesso que 
visam estabelecer ligações institucionais 
de elevada qualidade nas áreas da 
investigação e inovação. Será prestada 
particular atenção ao CUSTO, para 
promover atividades para identificar e 
ligar «bolsos de excelência» 
(comunidades cientificas de elevada 
qualidade e investigadores de carreira 
precoce) por toda a Europa;
i) desenvolver mecanismos de formação 
específica sobre como participar no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, 
tirando total partido das redes existentes, 
tais como os Pontos de Contacto 
Nacionais;
j) disponibilizar bolsas de doutoramento e 
de pós-doutoramento, assim como bolsas 
de formação para engenheiros para 
aceder a todas as infraestruturas de 
investigação internacional na Europa, 
incluindo as geridas por organizações 
científicas internacionais;
k) apoiar o desenvolvimento e o 
acompanhamento de estratégias de 
especialização inteligente. Será 
disponibilizado um mecanismo de apoio a 
políticas e a aprendizagem política a nível 
regional mediante a avaliação 
internacional interpares e a partilha das 
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melhores práticas;
l) criar um mercado em linha onde a 
propriedade intelectual possa ser 
publicitada, de modo a juntar os 
proprietários e os utilizadores de direitos 
de propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 119
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I – ponto 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 
RESPONSÁVEIS
4-B-1. Objetivo específico
O objetivo específico consiste em criar um 
diálogo eficaz entre a ciência e a 
sociedade, recrutar novos talentos para a 
ciência e juntar a excelência científica à 
consciência e responsabilidade sociais.
Os rápidos progressos na investigação e 
inovação científicas contemporâneas 
levaram ao aumento de importantes 
questões éticas, jurídicas e sociais que 
requerem um reforço do relacionamento e 
do compromisso entre a ciência e a 
sociedade.
Encontrar as respostas certas para os 
desafios que a Europa está a enfrentar 
exige o envolvimento de tantos 
intervenientes quanto os possíveis no 
processo de investigação e inovação. 
Tradicionalmente, a interação entre a 
ciência e a sociedade foi limitada a uma 
transferência de sentido único e 
descendente de conhecimentos dos 
especialistas para os cidadãos. O 
progresso no sentido de uma sociedade 
baseada num conhecimento aberto, eficaz 
e democrático exige uma mudança para 
um diálogo mais bidirecional que vai 
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além da educação cientifica tradicional 
ou da atual conceção dos cidadãos como 
meros consumidores de descobertas de 
investigação. Esta relação dialógica irá, 
sem dúvida, permitir que a ciência e a 
inovação continuem de forma mais 
responsável.
A União precisa de recrutar talentos para 
dinamizar a sua vantagem concorrencial 
numa economia global. Para alcançar o 
milhão líquido adicional dos 
investigadores necessários na Europa até 
2020 para alcançar o objetivo de uma 
meta de intensidade de I&D de 3% do 
PIB, a União precisa que os melhores 
jovens sigam uma carreira na ciência e de 
uma força de trabalho diversificada e 
equilibrada em termos de género.
No entanto, tem sido cada vez mais difícil 
atrair uma proporção mais elevada de 
jovens para a ciência e a tecnologia e 
existe uma preocupação crescente na 
Europa de que muitas pessoas jovens e 
talentosas não optam por uma carreira 
nestas áreas. Para além disso, é 
igualmente necessário garantir que 
aqueles que iniciaram uma carreira 
científica ou tecnológica possam manter o 
seu entusiasmo e a sua motivação e nela 
encontrar possibilidades de realização, 
sem deverem abandonar a sua carreira.
Existe também um claro desequilíbrio de 
géneros na ciência. Se a Europa pretende 
garantir o financiamento de um programa 
de investigação e inovação eficaz e 
eficiente, deve prestar especial atenção à 
sub-representação de mulheres na ciência 
e à falta de consideração pelas diferenças 
de género dentro da investigação.
4-B-2.Fundamentação e valor 
acrescentado da União
O alargamento do apoio social e político à 
ciência e a tecnologia em todos os 
Estados-Membros é, cada vez mais, uma 
questão crucial que a atual crise 
económica aumentou consideravelmente: 
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nas sociedades democráticas, a prioridade 
ao investimento público na ciência precisa 
de um vasto eleitorado social e político 
que partilhe os valores da ciência, que 
seja educado nos processos e capaz de 
reconhecer a suas contribuições para o 
conhecimento, a sociedade e o progresso 
económico.
Um diálogo frutífero e rico entre a ciência 
e a sociedade irá certamente contribuir 
para uma ciência mais responsável e para 
o desenvolvimento de políticas mais 
relevantes para os cidadãos. O diverso 
«laboratório natural» que a Europa 
constitui e as diferentes visões que surgem 
por todo o continente proporcionam o 
valor acrescentado que aumenta a 
relevância do diálogo entre os diferentes 
intervenientes.
Para além disso, a promoção de uma 
cultura científica irá reforçar os valores 
democráticos e humanísticos e ajudar a 
aumentar o interesse por carreiras 
científicas e tecnológicas. A boa saúde do 
sistema científico e tecnológico europeu 
depende da sua capacidade de atrair 
novos talentos.
4-B-3.Linhas gerais das atividades
As medidas devem visar atrair novos 
talentos para o estudo da ciência e 
tecnologia nas sociedades europeias e a 
colmatar o fosse de género nos recursos 
humanos que trabalham na União. O 
aumento da nossa capacidade de 
incorporar conhecimentos e métodos de 
conhecimento científico e tecnológico nos 
processos de tomada de decisão, o 
desenvolvimento de mecanismos que 
permitem o alargamento e o 
aprofundamento da avaliação social de 
opções, a contribuição para evitar que os 
movimentos populistas e anticiência 
continuem inalteráveis e a garantia que 
os valores éticos e sociais são abraçados 
no processo geral de inovação serão 
apoiados.
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As atividades incidirão em:
a) tornar as carreiras científicas e 
tecnológicas atrativas para os jovens e 
promover uma interação sustentável entre 
as escolas e as instituições de 
investigação;
b) garantir a igualdade de géneros nas 
suas duas dimensões: garantir a 
igualdade nas carreiras de investigação e 
incluir considerações sobre o género no 
desenvolvimento de investigações;
c) promover a integração da sociedade 
nas questões de ciência e inovação; 
controlar a perceção da ciência por parte 
dos cidadãos e apoiar a participação dos 
cidadãos nas políticas de investigação e 
inovação;
d) tornar os cidadãos versados em ciência 
através da educação cientifica formal e 
informal e da divulgação de atividades 
baseadas na ciência, nomeadamente em 
centros científicos, como uma necessidade 
essencial ao desenvolvimento da 
sociedade futura enquanto força de 
trabalho e base para a coexistência em 
democracias; 
e) aumentar o livre acesso aos resultados 
e dados científicos, para aumentar a 
excelência científica e a competitividade 
económica;
f) desenvolver a governação para o 
desenvolvimento de investigação e 
inovação responsáveis por todos as partes 
interessadas (investigadores, autoridades 
publicas, industria) que é sensível às 
necessidades e exigências da sociedade e 
controlar a sua evolução;
g) melhorar o conhecimento sobre a 
comunicação científica para melhorar a 
qualidade e a eficácia das interações entre 
cientistas, comunicação social geral e o 
público.

Or. en
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Alteração 120
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia. 
Uma abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos, serviços e 
aplicações inovadoras (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Uma componente importante da 
«Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais» são as Tecnologias 
Facilitadoras Essenciais (KET), definidas 
como microeletrónica e nanoeletrónica, 
fotónica, nanotecnologias, biotecnologias, 
materiais avançados e sistemas de fabrico 
avançados. Estas tecnologias 
multidisciplinares com utilização intensiva 
de conhecimentos e de capital permeiam 
muitos setores diversos, constituindo a 
base de uma vantagem concorrencial 
significativa para a indústria europeia e 
para a criação de novos empregos. Uma 
abordagem integrada que promova a 
combinação, convergência e efeito de 
fertilização cruzada das KET em diferentes 
ciclos de inovação e cadeias de valor pode 
gerar resultados de investigação 
promissores e abrir a via para novas 
tecnologias industriais, produtos e serviços, 
assim como para aplicações inovadoras e 
abordagens sustentáveis (por exemplo, 
espaço, transportes, ambiente, saúde, etc.). 
As numerosas interações das KET e das 
tecnologias facilitadoras serão assim 
exploradas de uma forma flexível, como 
uma importante fonte de inovação. Tal 
complementará o apoio à investigação e 
inovação em tecnologias facilitadoras 
essenciais que pode ser prestado pelas 
autoridades nacionais ou regionais no 
âmbito dos Fundos da Política de Coesão 
no quadro das estratégias de especialização 
inteligente.

Or. en
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Justificação

A criação de novos empregos, juntamente com o aumento da competitividade da Europa, é 
absolutamente imperativa no presente contexto.

Alteração 121
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante 
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 
atividades empreendidas no espaço, mas 
está atualmente fragmentada em 
programas nacionais geridos por um 
subgrupo de Estados-Membros da União. 
É necessária coordenação a nível da União 
e o investimento em investigação espacial 
(ver artigo 189.º do TFUE) a fim de manter 
a vantagem concorrencial, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o GALILEO 
e apoiar o futuro papel da União no espaço. 
Além disso, serviços e aplicações 
inovadores a jusante que utilizam 
informações de origem espacial 
representam uma fonte importante de 
crescimento e de criação de emprego.

O espaço é um setor em crescimento que 
fornece informações vitais para muitos 
setores da sociedade moderna, satisfazendo 
as suas necessidades fundamentais, 
abordando questões científicas universais, 
pelo que funciona como garante da posição 
da União como um protagonista importante 
na cena internacional. A investigação 
espacial está subjacente a todas as 
atividades empreendidas no espaço. É 
necessária coordenação a nível da União e 
o investimento em investigação espacial 
(ver artigo 189.º do TFUE) a fim de manter 
a vantagem concorrencial, salvaguardar 
infraestruturas espaciais como o GALILEO 
e apoiar o futuro papel da União no espaço. 
Isto pode ser alcançado em estreita 
colaboração com a Agência Espacial 
Europeia. Além disso, serviços e 
aplicações inovadores a jusante que 
utilizam informações de origem espacial 
representam uma fonte importante de 
crescimento e de criação de emprego e o 
seu desenvolvimento representa uma 
importante oportunidade para a União.

Or. en

Alteração 122
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.1 – ponto 1.1.3 – n.º 1 – alínea d)



PE489.637v02-00 84/156 PR\905549PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

d) Tecnologias do conteúdo e gestão da 
informação: ICT ao serviço dos conteúdos 
digitais e da criatividade;

d) Tecnologias do conteúdo e gestão da 
informação: ICT ao serviço dos conteúdos 
digitais, das indústrias culturais, 
incluindo a herança cultural e o turismo e 
da criatividade;

Or. en

Alteração 123
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.1 – ponto 1.1.3 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Tecnologias quânticas: nova geração 
de aparelhos ICT através da combinação 
da física quântica e a ciência da 
informação.

Or. en

Justificação

As tecnologias quânticas são essenciais para desenvolver a nova geração de aparelhos ICT 
através da combinação da física quântica e a ciência da informação. Apoia completamente os 
novos modos de computação com algoritmos qualitativamente novos e importantes, baseados 
em princípios quânticos. O atual nível de controlo atingido relativamente à dinâmica 
quântica, adicionado à possibilidade de comportamento quântico de engenharia em sistemas 
físicos, permite meios novos e sem precedentes de computação e comunicação, criando, 
assim, uma nova plataforma conceptual que constitui a base de uma família de tecnologias 
potencialmente disruptivas.

Alteração 124
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.1 – ponto 1.1.3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Espera-se que estas seis principais linhas 
de atividade abranjam toda a gama de 
necessidades. Incluiriam liderança 
industrial em soluções, produtos e serviços 

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

genéricos à base de ICT, com vista a
enfrentar os grandes desafios societais, 
bem como agendas de investigação e 
inovação no domínio das ICT orientadas 
para aplicações, que serão apoiadas em 
conjunto com o desafio societal relevante.

Or. en

Alteração 125
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.1 – ponto 1.1.3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 126
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As nanotecnologias representam um 
espetro de tecnologias em evolução com 
potencial comprovado, com um impacto 
revolucionário em domínios como, por 
exemplo, materiais, ICT, ciências da vida, 
cuidados de saúde e bens de consumo, uma 
vez que a investigação seja transposta para 
produtos e processos de produção 
revolucionários.

As nanotecnologias representam um 
espetro de tecnologias em evolução com 
potencial comprovado, com um impacto 
revolucionário em domínios como, por 
exemplo, materiais, ICT, ciências da vida, 
cuidados de saúde e bens de consumo, uma 
vez que a investigação seja transposta para 
produtos e processos de produção 
competitivos.
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Or. en

Alteração 127
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Síntese e fabrico eficientes de 
nanomateriais, componentes e sistemas.
Incidir em novas operações, integração 
inteligente de processos novos e 
existentes, bem como transposição para 
mais larga escala a fim de permitir a 
produção em massa de produtos e 
instalações flexíveis que garantam uma 
transposição eficiente dos conhecimentos 
na inovação industrial.

Or. en

Alteração 128
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Desenvolver um novo instrumento
para a conceção, simulação, 
caracterização e manipulação de 
nanomateriais, componentes e sistemas.
Incidir no estudo, imaginação e controlo 
de novos nanomateriais e sistemas à 
nanoescala.

Or. en

Alteração 129
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.2 – ponto 1.2.3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Síntese e fabrico eficientes de 
nanomateriais, componentes e sistemas

Suprimido

Incidir em novas operações, integração 
inteligente de processos novos e 
existentes, bem como transposição para 
mais larga escala a fim de permitir a 
produção em massa de produtos e 
instalações polivalentes que garantam 
uma transposição eficiente dos 
conhecimentos na inovação industrial.

Or. en

Alteração 130
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.3 – ponto 1.3.2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais, 
reutilizar os seus resíduos como base para 
novas produções, por exemplo, CO2 como 
base carbónica para produtos de química 
fina e combustíveis alternativos.

Serão promovidas novas inovações 
ecológicas e simbiose industrial que 
permitam às indústrias diversificarem-se, 
expandirem os seus modelos empresariais, 
reutilizar os seus resíduos como base para 
novas produções.

Or. en

Justificação

O exemplo é demasiado específico e pode influenciar a futura atenção da investigação.

Alteração 131
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.3 – ponto 1.3.3 – alínea c) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Investigação e desenvolvimento de Investigação e desenvolvimento de novas e 
inovadoras técnicas de produção para 
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técnicas e sistemas novos e inovadores. materiais, componentes e sistemas.

Or. en

Alteração 132
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.3 – ponto 1.3.3 – alínea d) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações e de comportamentos dos 
consumidores que permitam reduzir a 
procura de energia e facilitar a produção 
hipocarbónica.

Desenvolvimento de novos materiais, 
componentes, produtos e aplicações que 
permitam reduzir a procura de energia e 
facilitar a produção hipocarbónica.

Or. en

Alteração 133
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.3 – ponto 1.3.3 – alínea e) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Aplicação da conceção e do 
desenvolvimento de tecnologias 
convergentes a fim de criar novas 
oportunidades comerciais baseadas em 
materiais inovadores.

Or. en

Alteração 134
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.3 – ponto 1.3.3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Otimização da utilização de materiais Suprimido
Investigação e desenvolvimento para o 
estudo de alternativas à utilização de 
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materiais e abordagens inovadoras de 
modelos empresariais.

Or. en

Justificação

Já incluído nas outras secções.

Alteração 135
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.4 – ponto 1.4.3 – alínea a) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, a 
bioinformática e a biologia de sistemas, 
que são muitos promissoras em termos de 
aplicações totalmente inovadoras.

Desenvolvimento de áreas tecnológicas 
emergentes como a biologia sintética, a 
bioinformática e a biologia de sistemas, 
que são muitos promissoras em termos de 
produtos totalmente inovadores, 
aplicações e tecnologias

Or. en

Alteração 136
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.4 – ponto 1.4.3 – alínea b) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para produtos e processos 
industriais competitivos (por exemplo, 
produtos químicos, saúde, atividade 
mineira, energia, papel e pasta de papel, 
têxteis, amido ou fécula e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental.

Desenvolvimento da biotecnologia 
industrial para materiais, produtos e 
processos sustentáveis industriais 
competitivos (por exemplo, produtos 
químicos, saúde, atividade mineira, 
energia, papel e pasta de papel, têxteis, 
amido ou fécula e transformação de 
produtos alimentares) e sua dimensão 
ambiental e relacionada com a saúde.

Or. en
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Alteração 137
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.4 – ponto 1.4.3 – alínea c) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares) com vista a reforçar a 
liderança e a vantagem concorrencial num 
grande número de setores económicos.

Desenvolvimento de tecnologias de 
plataforma (por exemplo, genómica, 
metagenómica, proteómica, ferramentas 
moleculares e plataformas baseadas em 
células) com vista a reforçar a liderança e a 
vantagem concorrencial num grande 
número de setores económicos com 
impacto económico. Esta abordagem pode 
promover ainda mais o potencial das 
PME inovadoras e reduzir 
significativamente o tempo para 
colocação no mercado.

Or. en

Alteração 138
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.6 – ponto 1.6.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia. 
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União está 
fragmentada em programas nacionais de 
alguns Estados-Membros. Para manter a 
vantagem tecnológica e competitiva, é 
necessária ação a nível da União para 
coordenar a investigação espacial, 
promover a participação de investigadores 
de todos os Estados-Membros e reduzir as 
barreiras à realização de projetos de 
investigação em colaboração para além das 
fronteiras nacionais neste domínio. Tal 
deve processar-se em coordenação com a 

A investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação são fatores 
subjacentes às capacidades espaciais que 
são vitais para a sociedade europeia. 
Enquanto os Estados Unidos gastam cerca 
de 25% do seu orçamento espacial em 
I&D, a União gasta menos de 10%. Além 
disso, a investigação espacial na União é 
abordada em programas nacionais dos
Estados-Membros. Para manter a vantagem 
tecnológica e competitiva, é necessária 
ação a nível da União para coordenar a 
investigação espacial, promover a 
participação de investigadores de todos os 
Estados-Membros e reduzir as barreiras à 
realização de projetos de investigação em 
colaboração para além das fronteiras 
nacionais neste domínio. Tal deve 
processar-se em coordenação com a 
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Agência Espacial Europeia, que tem gerido 
com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros 
desde 1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.

Agência Espacial Europeia, que tem gerido 
com sucesso o desenvolvimento de 
satélites industriais e missões no espaço 
longínquo numa base intergovernamental 
com um grupo de Estados-Membros desde 
1975. Além disso, as informações 
fornecidas pelos satélites europeus 
permitirão aumentar as possibilidades de 
desenvolvimento de serviços inovadores a 
jusante baseados em satélite. Este é um 
setor de atividade típico para as PME e 
deve ser apoiado por medidas no domínio 
da investigação e inovação, a fim de colher 
todos os benefícios oferecidos por essa 
oportunidade e especialmente pelos 
investimentos consideráveis concedidos no 
âmbito das duas iniciativas emblemáticas 
da União, Galileo e GMES.

Or. en

Alteração 139
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.6 – ponto 1.6.3 – alínea a) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria espacial 
competitiva e empresarial em combinação 
com uma comunidade de investigação de 
craveira mundial no domínio do espaço 
com vista a manter a liderança e
independência europeias no domínio das 
tecnologias espaciais, a promover a 
inovação no setor espacial e a permitir a 
inovação no domínio terrestre e com base 
no espaço, por exemplo com a utilização 
de dados de teledeteção e de navegação.

Tal implica a salvaguarda e o 
desenvolvimento de uma indústria espacial 
competitiva, limpa e empresarial em 
combinação com uma comunidade de 
investigação de craveira mundial no 
domínio do espaço com vista a manter a 
liderança e independência europeias no 
domínio das tecnologias espaciais, a 
promover a inovação no setor espacial e a 
permitir a inovação no domínio terrestre e 
com base no espaço, por exemplo com a 
utilização de dados de teledeteção e de 
navegação.

Or. en

Justificação

Chama a atenção para as melhorias ambientais necessárias no âmbito do setor espacial.
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Alteração 140
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1 – ponto 1.6 – ponto 1.6.3 – alínea c) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems), o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Os dados provenientes de satélites 
europeus são passíveis de maior exploração 
se foram envidados esforços concertados 
para coordenar e organizar o 
processamento, validação e normalização 
dos dados espaciais. As inovações no 
tratamento e difusão dos dados podem 
também assegurar uma maior rentabilidade 
dos investimentos em infraestruturas 
espaciais e contribuir para enfrentar 
desafios societais, em particular quando 
coordenadas no âmbito de iniciativas 
mundiais como a Rede Mundial de 
Sistemas de Observação da Terra (Global 
Earth Observation System of Systems) e a 
contribuição da Europa para o GMES, o 
Programa Europeu de Navegação por 
Satélite Galileo ou o IPCC no que diz 
respeito às questões ligadas às alterações 
climáticas.

Or. en

Justificação

Para ser mais explícito relativamente à ligação entre o Programa-Quadro Horizonte 2020 e 
os programas emblemáticos da UE relacionados com o espaço, em particular o GMES, assim 
como a ligação entre o GMES e a Rede Mundial de Sistemas de Observação da Terra.

Alteração 141
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – ponto 2.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os bancos não têm geralmente 
capacidade para valorizar os ativos em 
conhecimentos, como por exemplo os 
direitos de propriedade intelectual, pelo 

Além disso, os bancos não têm geralmente 
capacidade para valorizar os ativos em 
conhecimentos, como por exemplo os 
direitos de propriedade intelectual, pelo 



PR\905549PT.doc 93/156 PE489.637v02-00

PT

que se mostram frequentemente 
indisponíveis para investir em empresas 
baseadas no conhecimento. A 
consequência é que muitas empresas 
inovadoras estabelecidas — tanto de 
grande como de pequena dimensão — não 
conseguem obter empréstimos para 
atividades I&I de alto risco.

que se mostram frequentemente 
indisponíveis para investir em empresas 
baseadas no conhecimento. A 
consequência é que muitas empresas 
inovadoras estabelecidas — tanto de 
grande como de pequena dimensão — não 
conseguem obter empréstimos para 
atividades I&I de alto risco. O Banco 
Central Europeu, que gere o mecanismo 
de dívida em nome da Comissão, terá 
autorização para emprestar dinheiro a 
projetos com um elevado risco tecnológico 
e não apenas para oferecer empréstimos a 
taxas abaixo do preço de mercado a 
projetos com um baixo risco tecnológico. 
No campo da energia, o mecanismo de 
dívida irá satisfazer as necessidades dos 
projetos que acarretam, em média, um 
rico tecnológico mais elevado do que os 
projetos financiados com o Mecanismo de 
Financiamento da Partilha de Riscos do 
Sétimo Programa-Quadro. Será 
disponibilizado o financiamento na forma 
de empréstimos não assegurados. 

Or. en

Justificação

O RSFF tinha a tendência de financiar demonstrações de tecnologia energética de risco 
comparativamente baixo. O novo instrumento deve financiar projetos com um perfil de risco 
mais elevado. As PME com balanços pequenos podem necessitar de empréstimos não 
assegurados para realizar as suas ambições de crescimento na sua fase inicial.

Alteração 142
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta problemática também afeta de modo 
particular os processos de transferência 
de conhecimento e da tecnologia entre o 
contexto da investigação pública, 
realizada em universidades e centros de 
investigação, e a empresa, para os quais é 
exigida uma validação através dos 
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correspondentes ensaios de conceito, do 
potencial inovador que o conhecimento e 
a tecnologia que são objeto de 
transferência oferecem ao mercado.

Or. es

Alteração 143
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 2 – ponto 2.3 – alínea a) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado potencial de 
excelência.

O objetivo é melhorar o acesso ao 
financiamento da dívida — empréstimos, 
garantias, contragarantias e outras formas 
de financiamento da dívida e dos riscos —
para entidades públicas e privadas e 
parcerias público-privadas que 
desenvolvam atividades de investigação e 
inovação que exigem investimentos com 
um risco elevado para se concretizarem. A 
tónica é colocada no apoio à investigação e 
inovação com um elevado risco, mas 
também um elevado potencial de 
excelência.

Or. en

Justificação

Importante para apoiar, em particular, as inovações de risco elevado/ganhos elevados que 
conduzem, muitas vezes, a inovações mais radicais e disruptivas, mas que os intermediários 
financeiros tradicionais hesitam em financiar.

Alteração 144
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea a) – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma vez que um dos objetivos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
contribuir para reduzir o fosso existente 
entre a I&D e a inovação, favorecendo a 
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chegada ao mercado de produtos e 
serviços novos ou melhorados, e tendo em 
conta o papel crítico da fase de ensaio do 
conceito no processo de transferência do 
conhecimento, há que adotar mecanismos 
que permitam o financiamento das fases 
de ensaio do conceito, necessárias à 
validação do interesse, relevância e futuro 
impacto inovador dos resultados da 
investigação ou da invenção objeto da 
transferência.

Or. es

Alteração 145
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 2 – subponto 2.3 – alínea b) – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A vertente de ensaio do conceito apoiará 
os processos de transferência do 
conhecimento e tecnologia nas etapas que 
precedem a fase de industrialização, com 
o objetivo de verificar e, se for caso disso, 
aumentar o impacto inovador da dita 
transferência no mercado, reduzindo 
deste modo a incerteza e os riscos 
inerentes à transposição, para o setor 
produtivo, dos resultados da investigação 
e das invenções criadas no âmbito da 
investigação pública.

Or. es

Alteração 146
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

As ações propostas destinam-se a 
complementar as políticas e programas 
nacionais e regionais de inovação 

As ações propostas destinam-se a 
complementar as políticas e programas 
nacionais e regionais de inovação 
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empresarial, a promover a cooperação 
entre as PME e outros intervenientes 
relevantes para a inovação, a colmatar o 
fosso existente entre 
investigação/desenvolvimento e sucesso na 
aceitação pelo mercado, a proporcionar um 
ambiente mais favorável à inovação 
empresarial e a apoiar a tomada em 
consideração da natureza em evolução dos 
processos de inovação, das novas 
tecnologias, dos mercados e dos modelos 
empresariais.

empresarial, a promover a cooperação 
entre as PME e outros intervenientes 
relevantes para a inovação, a colmatar o 
fosso existente entre 
investigação/desenvolvimento e sucesso na 
aceitação pelo mercado, a proporcionar um 
ambiente mais favorável à inovação 
empresarial, bem como a potenciar a 
transferência da investigação 
desenvolvida no âmbito público para o 
tecido produtivo e a apoiar a tomada em 
consideração da natureza em evolução dos 
processos de inovação, das novas 
tecnologias, dos mercados e dos modelos 
empresariais.

Or. es

Alteração 147
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A participação na investigação e inovação 
da União reforça a capacidade tecnológica 
e de I&D das PME, aumentando a sua 
capacidade para gerar, absorver e utilizar 
novos conhecimentos, intensifica a 
exploração económica de novas soluções, 
estimula a inovação em produtos, serviços 
e modelos empresariais, promove 
atividades comerciais em mercados mais 
vastos e internacionaliza as redes de 
conhecimentos das PME. As PME que 
disponham de um boa gestão da inovação, 
recorrendo frequentemente a competências 
e recursos externos, apresentam um melhor 
desempenho que as outras.

A participação na investigação e inovação 
da União reforça a capacidade tecnológica 
e de I&D das PME, aumentando a sua 
capacidade para gerar, absorver e utilizar 
novos conhecimentos, intensifica a 
exploração económica de novas soluções, 
estimula a inovação em produtos, serviços 
e modelos empresariais, promove 
atividades comerciais em mercados mais 
vastos e internacionaliza as redes de 
conhecimentos das PME. As PME que 
disponham de um boa gestão da inovação, 
recorrendo frequentemente a competências 
e recursos externos, apresentam um melhor 
desempenho que as outras. As PME 
também desempenham um papel chave 
enquanto beneficiárias e destinatárias dos 
processos de transferência de tecnologia e 
conhecimento, contribuindo para a 
transposição para o mercado das 
inovações resultantes da investigação 
levada a cabo nas universidades e 
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organismos públicos de investigação.

Or. es

Alteração 148
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea a) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais. O objetivo é 
desenvolver e capitalizar o potencial de 
inovação das PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado.

As PME beneficiarão de apoio em todo o 
Programa-Quadro Horizonte 2020. Para o 
efeito, será criado um instrumento 
específico a favor das PME que 
disponibilizará apoio por fases e sem 
descontinuidades que abranja todo o ciclo 
de inovação. O instrumento em favor das 
PME visará todos os tipos de PME 
inovadoras que tenham uma forte ambição 
em termos de desenvolvimento, 
crescimento e internacionalização. O apoio 
será prestado a todos os tipos de inovação, 
incluindo inovações a nível de serviços, 
não tecnológicas e sociais, dado que cada 
atividade tem um claro valor acrescentado 
da União. O objetivo é desenvolver e 
capitalizar o potencial de inovação das 
PME, colmatando a lacuna de 
financiamento na fase inicial de atividades 
de investigação e inovação de alto risco, 
promovendo as inovações e intensificando 
a comercialização dos resultados da 
investigação do setor privado. O 
instrumento irá proporcionar um rótulo 
de qualidade às PME bem-sucedidas, com 
vista à sua participação nos contratos 
públicos. 

Or. en

Alteração 149
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 3 – ponto 3.3 – alínea a) – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

Todos os objetivos específicos sobre 
desafios societais e liderança em matéria 
de tecnologias facilitadoras e industriais 
serão aplicáveis ao instrumento específico 
para as PME e atribuirão um montante 
específico para esse efeito.

Suprimido

Or. en

Alteração 150
Proposta de regulamento
Anexo I – parte II – ponto 3 – subponto 3.3 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Apoiar a transferência de 
conhecimento e tecnologia entre a 
investigação pública e o mercado.
Apoiar os processos de transferência entre 
o âmbito da investigação pública e as 
PME inovadoras, como mecanismo eficaz 
para a transposição para o mercado dos 
resultados da investigação e das invenções 
criadas pelas universidades e centros de 
investigação.

Or. es

Alteração 151
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 

Verifica-se um aumento das despesas da 
União em sistemas de saúde e de 
assistência social com as medidas de 
prevenção e cuidados de saúde em todas a 
idades a tornarem-se cada vez mais 
dispendiosas, com a previsão de quase 
duplicação do número de europeus com 
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mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências.

mais de 65 anos, passando de 85 milhões 
em 2008 para 151 milhões até 2060, e com 
os europeus com mais de 80 anos a 
aumentar de 22 milhões para 61 milhões no 
mesmo período. A redução ou contenção 
destes custos de forma a que não se tornem 
insustentáveis depende, em parte, de 
assegurar a saúde e o bem-estar ao longo 
da vida de todos e, por conseguinte, da 
prevenção, tratamento e gestão eficazes das 
doenças e deficiências. O desenvolvimento 
incremental, baseado apenas no 
conhecimento presente, não vai satisfazer 
essas necessidades; devem ser intentados 
e implementados ideias e conhecimentos 
inovadores radicais. Será necessária uma 
estreita colaboração entre a academia, a 
indústria, os prestadores de cuidados de 
saúde e agências reguladoras para 
enfrentar os desafios.

Or. en

Alteração 152
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças neurológicas e mentais, o excesso 
de peso e obesidade e várias limitações 
funcionais são importantes causas de 
deficiência, de problemas de saúde e de 
morte prematura, e representam custos 
sociais e económicos consideráveis.

As doenças crónicas, como as doenças 
cardiovasculares, o cancro, a diabetes, as 
doenças respiratórias, as doenças 
neurológicas e mentais, o excesso de peso 
e obesidade e várias limitações funcionais 
são importantes causas de deficiência, de 
problemas de saúde e de morte prematura, 
e representam custos sociais e económicos 
consideráveis.

Or. en

Alteração 153
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores.

Na União, as doenças cardiovasculares 
representam anualmente mais de 2 milhões 
de óbitos e custam à economia mais de 
192 mil milhões de euros, enquanto o 
cancro representa um quarto de todas as 
mortes e é a principal causa de morte em 
pessoas com idades compreendidas entre 
45 e 64 anos. Mais de 27 milhões de 
pessoas na União sofrem de diabetes e o 
custo total das doenças cerebrais 
(incluindo, mas não limitadas às que 
afetam a saúde mental) foi estimado em 
800 mil milhões de euros. Os fatores 
ambientais, de estilo de vida e 
socioeconómicos são relevantes em várias 
destas doenças, estimando-se que até um 
terço do ónus da morbilidade global está 
relacionado com estes fatores. Calcula-se 
que, só a depressão, afeta 165 milhões de 
pessoas na União, com um custo de 
118 000 milhões de euros (61 % dos quais 
em custos indiretos devido a baixas por 
doença e perdas de produtividade). 

Or. es

Alteração 154
Proposta de regulamento
Anexo I – parte III – ponto 1 – subponto 1.1 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As doenças raras são perturbações de 
reduzida prevalência mas com uma 
elevada morbilidade, o que se traduz 
numa elevada taxa de mortalidade 
precoce que afeta, no seu conjunto, 
milhões de crianças na Europa. Contudo, 
a sua reduzida incidência provoca a 
escassez de investigação e 
desenvolvimento relativamente aos 
chamados medicamentos órfãos para o 
tratamento das mesmas.
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Or. es

Alteração 155
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde e deve ser assegurado o 
acesso a sistemas de saúde eficientes e 
competentes para todos os europeus.

Entretanto, os processos de 
desenvolvimento de medicamentos e 
vacinas estão a tornar-se mais dispendiosos 
e menos eficazes. Deve ser abordada a 
questão das persistentes desigualdades em 
termos de saúde (por exemplo, a 
necessidade de terapia em doenças raras, 
negligenciadas e autoimunes é enorme) e 
deve ser assegurado o acesso a sistemas de 
saúde eficientes e competentes para todos 
os europeus.

Or. en

Justificação

Ainda morrem todos os dias milhões de pessoas devido a doenças relacionadas com a 
pobreza, mas também de doenças tropicais negligenciadas e de diarreia. Chama-se a este 
tipo de doenças «relacionada com a pobreza» ou «negligenciadas» pois persistem nos 
contextos mais pobres e marginalizados. É também este o caso das doenças raras: menos de 
300 têm interesse para a indústria biofarmacêutica devido à prevalência e/ou ao potencial 
comercial limitado. Como resultado, não há suficiente I&D para instrumentos adequados de 
prevenção, diagnóstico e tratamento.

Alteração 156
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

existentes e resultantes em produtos, 
estratégias, intervenções e serviços 
inovadores, moduláveis e eficazes. Além 
disso, a pertinência destes desafios em toda 
a Europa e, em muitos casos, a nível 
mundial exige uma resposta caracterizada 
por um apoio a longo prazo e coordenado à 
cooperação entre equipas 
pluridisciplinares, multissetoriais e de nível 
excelente à escala mundial, incluindo a 
capacidade de investigação e 
desenvolvimento nas zonas endémicas.

Or. en

Justificação

Os progressos científicos no campo biomédico apresentaram oportunidades sem precedente 
de desenvolver instrumentos eficazes e baratos para abordar os problemas mundiais de 
saúde. Ainda existe necessidade de novos instrumentos farmacêuticos para diagnosticar, 
prevenir e tratar as doenças relacionadas com a pobreza e negligenciadas. A descoberta de 
uma vacina para o VIH/SIDA e a malária, de novos instrumentos de prevenção, de 
diagnósticos mais eficazes para a tuberculose e de melhores tratamentos para a leishmaniose 
ou a doença do sono iriam melhorar consideravelmente a saúde.

Alteração 157
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Do mesmo modo, a complexidade do 
desafio e a interdependência entre as suas 
componentes exigem uma resposta a nível 
europeu. Muitas abordagens, ferramentas e 
tecnologias têm aplicabilidade em muitos 
dos domínios de investigação e inovação 
relativos a este desafio, sendo mais 
adequado o apoio a nível da União. Estes 
incluem a compreensão da base molecular 
da doença, a identificação de estratégias 
terapêuticas e sistemas de modelos 
inovadores, a aplicação multidisciplinar 
dos conhecimentos de física, química e 
biologia de sistemas no controlo da saúde, 
o desenvolvimento de cortes a longo prazo 
e a realização de ensaios clínicos, a 
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específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

utilização clínica de ciências «-ómicas» ou 
o desenvolvimento das ICT e suas 
aplicações nas práticas de cuidados de 
saúde, nomeadamente a saúde em linha. A 
abordagem integrada é a melhor forma de 
contemplar os requisitos de populações 
específicas, por exemplo no 
desenvolvimento da medicina estratificada 
e/ou personalizada, no tratamento de 
doenças raras, relacionadas com a pobreza 
e negligenciadas e na disponibilização de 
soluções para uma vida autónoma e 
assistida.

Or. en

Justificação

Apesar de as pessoas nos países em desenvolvimento suportarem 90% da carga mundial de 
doenças, apenas 10% das despesas em saúde em todo o mundo são utilizados para abordar 
estas doenças. Entre 1975 e 2000, dos 1 393 medicamentos desenvolvidos durante esse 
período, apenas 16 foram para doenças que afetam predominantemente as populações dos 
países em desenvolvimento. Por isso, é essencial colmatar as lacunas de investigação e 
desenvolver tratamentos melhores e adaptados a estas doenças.

Alteração 158
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Com vista a maximizar o impacto das 
ações a nível da União, será prestado apoio 
a toda a gama de atividades de investigação 
e inovação. Desde a investigação 
fundamental, passando pela translação dos 
conhecimentos e grandes ensaios e ações 
de demonstração que mobilizam 
investimentos privados, até contratos 
públicos e pré-comerciais para novos 
produtos, serviços e soluções moduláveis, 
que sejam quando necessário 
interoperáveis e apoiados por normas 
definidas e/ou orientações comuns. Este 
esforço europeu coordenado contribuirá 
para o desenvolvimento do EEI. Terá 
igualmente ligações, se e quando 

Com vista a maximizar o impacto das 
ações a nível da União, será prestado apoio 
a toda a gama de atividades de investigação 
e inovação. Desde a investigação 
fundamental, passando pela translação dos 
conhecimentos fundamentais sobre 
doenças em novas terapêuticas e grandes 
ensaios e ações de demonstração que 
mobilizam investimentos privados, até 
contratos públicos e pré-comerciais para 
novos produtos, serviços e soluções 
moduláveis, que sejam quando necessário 
interoperáveis e apoiados por normas 
definidas e/ou orientações comuns. A fim 
de promover a coordenação estratégica 
entre investigação e inovação na área da 
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necessário, com atividades desenvolvidas 
no contexto do Programa de Saúde para o 
Crescimento e da Parceria Europeia de 
Inovação sobre Envelhecimento Ativo e 
Saudável.

saúde em todo o Programa-Quadro
Horizonte 2020 e a investigação médica 
transnacional, o correspondente Comité 
Diretivo Setorial para a Saúde será 
estabelecido. Esta coordenação pode ser 
alargada a outros programas e 
instrumentos relacionados com este 
desafio. Este esforço europeu coordenado 
irá aumentar as capacidades científicas e 
humanas na investigação na área da 
saúde e contribuirá para o 
desenvolvimento do EEI. Terá igualmente 
ligações, se e quando necessário, com 
atividades desenvolvidas no contexto do 
Programa de Saúde para o Crescimento e 
da Parceria Europeia de Inovação sobre 
Envelhecimento Ativo e Saudável.

Or. en

Justificação

No sentido de adotar uma abordagem baseada em desafios, é necessário um planeamento 
estratégico coordenado das atividades de investigação e inovação. A coordenação pode 
enfrentar a fragmentação e melhorar a utilização de recursos tecnológicos e infraestruturais 
por parte de toda a comunidade de investigação relacionada com este desafio.

Alteração 159
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

É necessária normalização para permitir a eficiente partilha e utilização de dados.

Alteração 160
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As doenças relacionadas com a pobreza e 
negligenciadas são uma preocupação 
mundial e devem ser colmatadas as 
lacunas de investigação através da 
criação de uma inovação motivada pelas 
necessidades dos doentes. O 
ressurgimento de antigas doenças 
infecciosas, incluindo a tuberculose, na 
Europa, o aumento da prevalência de 
doenças evitáveis por vacinação nos 
países desenvolvidos e o problema 
crescente da resistência antimicrobiana 
ilustram ainda mais a necessidade de uma 
abordagem abrangente e de mais apoios 
públicos à I&D para essas doenças que 
matam milhões de pessoas todos os anos.

Or. en

Justificação

Isto já foi mencionado na Resolução do Parlamento Europeu sobre doenças importantes e 
negligenciadas nos países em desenvolvimento (2005/2047(INI)). Na Europa Ocidental, 
também a tuberculose multirresistente e a tuberculose extensivamente resistente «estão a 
espalhar-se a níveis alarmantes», de acordo com a OMS.

Alteração 161
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 1 – ponto 1.3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Entre as atividades específicas contam-se: 
compreensão dos fatores determinantes da 
saúde (incluindo fatores ambientais e 

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

patogénicos, ambientais e relacionados 
com o clima e a pobreza), melhoria da
promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; compreensão da base das doenças 
e melhoria do diagnóstico; 
desenvolvimento de programas de rastreio 
eficazes e melhoria da avaliação da 
suscetibilidade à doença, melhor vigilância 
e preparação; desenvolvimento de novas e 
melhores vacinas preventivas e 
medicamentos; utilização de medicina in 
silico para melhorar a previsão e gestão de 
doenças; desenvolvimento de tratamentos 
adaptados e tratamento de doenças; 
transferência de conhecimentos para a 
prática clínica e ações de inovação 
moduláveis, incluindo aspetos 
psicossociais; melhoria dos procedimentos 
reguladores e apoio das atividades 
relacionadas com o acesso; melhor 
recolha e utilização de dados relativos à 
saúde; técnicas normalizadas de análise 
de dados; envelhecimento ativo e 
saudável, vida autónoma e assistida; 
capacitação dos indivíduos para a 
autogestão da saúde; promoção dos 
cuidados integrados; melhores 
instrumentos e métodos científicos para 
apoiar as decisões políticas e as 
necessidades regulamentares e otimização 
da eficiência e eficácia dos sistemas de 
cuidados de saúde e redução das 
disparidades de saúde e das desigualdades 
mediante processos decisórios baseados em 
dados factuais e difusão das melhores 
práticas e tecnologias e abordagens 
inovadoras. Todas estas atividades devem 
representar convenientemente as análises 
de género e de sexo. As atividades devem 
tirar o máximo partido das oportunidades 
apresentadas para uma verdadeira 
abordagem interdisciplinar, combinando 
o conhecimento de cada um dos seus 
desafios e outros pilares para garantir 
soluções sustentáveis no âmbito deste 
domínio. O envolvimento ativo dos 
prestadores de cuidados de saúde deve ser 
encorajado para garantir a rápida 
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aceitação e implementação dos resultados.

Or. en

Justificação

Para além dos fatores ambientais, o estatuto social e o género são fatores determinantes da 
saúde. Por exemplo, os pobres encontram-se, frequentemente, em piores condições de saúde 
devido a uma variedade de razões (por exemplo, o acesso aos cuidados de saúde, exposição a 
condições de vida pouco saudáveis, má nutrição, etc.).

Alteração 162
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 163
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – ponto 2.1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Dados os presentes hábitos alimentares, os alimentos saudáveis são cada vez mais 
importantes para melhorar os padrões de saúde e reduzir os riscos na Europa. Por outro 
lado, a transformação de produtos alimentares está também presente no processo de 
produção de comida e, consequentemente, deve ser tida em consideração.

Alteração 164
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – ponto 2.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

nível da União incentivará e contribuirá 
para acelerar as alterações necessárias em 
toda a União.

Or. en

Alteração 165
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – ponto 2.2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 166
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – ponto 2.3 – alínea a) – título

Texto da Comissão Alteração

a) Agricultura e silvicultura sustentáveis a) Agricultura, incluindo criação de gado,
e silvicultura sustentáveis

Or. en

Alteração 167
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – ponto 2.3 – alínea c) – título

Texto da Comissão Alteração

c) Libertar todo o potencial dos recursos 
vivos aquáticos

c) Libertar todo o potencial da pesca, 
aquicultura e biotecnologias marinhas

Or. en

Alteração 168
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 2 – ponto 2.3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É necessária uma  abordagem coordenada estratégica para a investigação marinha e 
marítima em todos os desafios e pilares do Programa-Quadro Horizonte 2020 para garantir 
o planeamento e a coordenação do compromisso a longo prazo com os Estados-Membros e 
as partes interessadas e para urgentemente ajudar a cumprir os objetivos-chave de 
crescimento azul da Política Marítima Integrada da UE e para alcançar os objetivos da 
Estratégia para a Investigação Marinha e Marítima da UE.

Alteração 169
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – ponto 3.1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A União tenciona reduzir, até 2020, as suas 
emissões de gases com efeito de estufa 
em 20% relativamente aos níveis de 1990, 
com uma maior redução para 80-95% 
até 2050. Além disso, as energias 

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

devem satisfazer 20% do consumo de 
energia final em 2020, juntamente com 
uma redução de 20% da procura de 
energia. Deve-se alcançar uma redução 
das emissões de gás de efeito de estufa de 
80-95% até 2050. Todos os cenários de 
descarbonização do Roteiro para a 
Energia até 2050 mostram que as 
tecnologias de energia renovável serão 
responsáveis pela maior partilha de 
tecnologias de fornecimento de energia 
em meados do presente século. É, por 
isso, adequado que dois terços do 
orçamento previsto no presente Desafio 
sejam atribuídos à investigação e 
inovação da energia renovável. A 
concretização destes objetivos exigirá uma 
revisão do sistema energético, combinando 
perfil hipocarbónico, segurança energética 
e acessibilidade dos preços e reforçando 
simultaneamente a competitividade 
económica da Europa. A Europa está 
atualmente longe de atingir este objetivo 
geral. O sistema energético europeu está 
ainda dependente em 80% dos 
combustíveis fósseis e o setor produz 80% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. Anualmente, 2,5% do PIB da 
União é gasto em importações de energia, 
sendo provável que esta percentagem 
aumente. Esta evolução conduzirá a uma 
dependência total das importações de 
petróleo e gás no horizonte de 2050.
Confrontadas com a volatilidade dos 
preços da energia no mercado mundial, 
associada a preocupações de segurança do 
abastecimento, as indústrias e os 
consumidores europeus gastam uma parte 
crescente do seu rendimento em energia.

Or. en

Alteração 170
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 3 – ponto 3.2 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os esquemas dos Estados-Membros para financiar a investigação a nível nacional estão mal 
equipados para o financiar projetos internacionais (por exemplo, os calendários dos 
concursos não estão alinhados, os critérios de avaliação são diferentes, o âmbitos dos 
programas ou as regras dos programas são diferentes). É altamente desejado um mecanismo 
para financiar investigação ou inovação que envolva a colaboração transfronteiras. A 
administração deste tipo de programas é uma tarefa, quase por definição, a ser gerida a nível 
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da UE.

Alteração 171
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – ponto 4.1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e 
da sociedade.

O objetivo específico é um sistema 
europeu de transportes eficiente em termos 
de utilização de recursos, respeitador do 
ambiente, seguro e sem descontinuidades 
para benefício dos cidadãos, da economia e 
da sociedade. Esse sistema de transportes 
deve compreender a filosofia de 
«envelhecimento ativo», beneficiando, 
desta forma, todas as pessoas, 
independentemente da idade, sexo e 
incapacidades, mas tendo em 
consideração as dimensões de conceção 
universal.

Or. en

Justificação

A investigação demonstrou que, entre outras coisas, os trabalhos, as estruturas familiares e a 
cultura influenciam a forma como os cidadãos de movimentam numa cidade. Por isso, os 
vários fatores que determinam os padrões de viagem, tais como o género, a idade, a cultura e 
a posição económica, são determinantes para alcançar um sistema de transportes europeu 
deste género.

Alteração 172
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea b) – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transporte e logística porta a porta 
integrados, valorizando a intermodalidade 
e a implantação de soluções de gestão e de 
planeamento inteligentes e reduzindo 

As atividades incidirão na redução do 
congestionamento, na melhoria da 
acessibilidade e na satisfação das 
necessidades dos utilizadores, promovendo 
transportes e logística porta a porta 
integrados, acelerando as soluções 
intermodais para os passageiros (bilhetes 
intermodais); valorizando a 
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drasticamente a ocorrência de acidentes e o 
impacto de ameaças à segurança.

intermodalidade e a implantação de 
soluções de gestão e de planeamento 
inteligentes e reduzindo drasticamente a 
ocorrência de acidentes (ou seja, 
melhorando a comunicação entre 
infraestruturas, gestores das estradas e 
veículos, através de sistemas inteligentes, 
e compreendendo melhor o 
comportamento dos intervenientes no 
trânsito, para melhorar as soluções 
tecnológicas nos veículos e a prevenção 
da segurança primária e secundária nas 
estradas) e o impacto de ameaças à 
segurança (isto é, o desenvolvimento de 
sistemas fiáveis para a deteção de 
ameaças na aviação e de aparelhos de 
registo para a segurança marítima).

Or. en

Justificação

A intermodalidade é essencial para melhorar os sistemas de transporte europeus. 
Consequentemente, devem ser apresentadas aos utilizadores soluções fáceis e inovadoras 
para aumentar a sua viabilidade e desenvolvimento.

Alteração 173
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 4 – ponto 4.3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Logística inteligente
O objetivo é reconciliar os novos padrões 
de consumo crescentes com uma cadeia 
de fornecimento de recursos eficiente e 
uma operação de distribuição otimizada.
A tónica das atividades deve ser a de 
compreender melhor o impacto dos novos 
e futuros padrões de consumo e da 
logística de transporte urbano, o trânsito e 
os congestionamentos; 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 
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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

Justificação

A logística inteligente será essencial no desenvolvimento de sistemas de transporte europeus 
e, como tal, deve ser mencionada como uma linha de atividades no âmbito deste desafio.

Alteração 174
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5 – ponto 5.1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As alterações na circulação dos oceanos e o aumento da temperatura das águas do mar 
podem ter uma impacto ambiental importante e indesejado.

Alteração 175
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5 – ponto 5.2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

A abordagem da questão da 
disponibilidade de matérias-primas exige 
esforços de investigação e inovação 
coordenados em muitas disciplinas e 
setores, de modo a contribuir para soluções 
seguras, economicamente viáveis, 
ecológicas e socialmente aceitáveis ao 
longo de toda a cadeia de valor 
(exploração, extração, transformação, 
reutilização, reciclagem e substituição). Os 
desafios relativos à água incluem a 
utilização da água em meios rurais, 
urbanos e industriais e a proteção dos 
ecossistemas aquáticos. A inovação nestes 
domínios proporcionará oportunidades para 
o crescimento e o emprego, bem como 
opções inovadoras que envolvem a ciência, 
a tecnologia, a economia, a política e a 
governação. Por esta razão, estão a ser 
preparadas Parcerias Europeias da 
Inovação sobre Eficiência Hídrica e 
Matérias-Primas.

Or. en

Alteração 176
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5 – ponto 5.3 – alínea b) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 177
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – título

Texto da Comissão Alteração

6. SOCIEDADES INCLUSIVAS,
INOVADORAS E SEGURAS

6. COMPREENDER AS SOCIEDADES 
EUROPEIAS E AS MUDANÇAS 
SOCIETAIS

Or. en

Justificação

A tónica é colocada na compreensão das sociedades europeias para avançar no sentido das 
sociedades mais inclusivas e inovadoras. Com esta nova abordagem, o papel das ciências 
humanas e sociais tem de ser salientado. Por outro lado, a antiga parte das «Sociedades 
Seguras» foi incluída b«num novo desafio. «Proteger a liberdade e a segurança na Europa».

Alteração 178
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo específico é promover uma 
maior compreensão da Europa para 
construir sociedades mais inclusivas e 
inovadoras.
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interdependências globais crescentes.

Or. en

Alteração 179
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

A Europa vê-se confrontada com 
importantes desafios socioeconómicos que 
afetam significativamente o seu futuro, 
como as crescentes interdependências 
económicas e culturais, o envelhecimento e 
as alterações demográficas, a exclusão 
social e a pobreza, as desigualdades e 
fluxos migratórios, a clivagem digital, 
promover uma cultura de inovação e 
criatividade na sociedade e nas empresas, 
bem como garantir a confiança nas 
instituições democráticas e entre cidadãos, 
no interior e através das fronteiras. Para 
além disso, o papel das políticas sociais 
públicas na Europa é cada vez mais 
considerado como um elemento critico 
para a sustentabilidade do próprio modelo 
social europeu.
Estes desafios são enormes e apelam para 
uma mistura cada vez mais complexa de 
abordagens diversas e comuns europeias, 
baseadas em conhecimentos científicos 
partilhados que apenas as ciências sociais 
e humanas podem proporcionar. 

Or. en

Alteração 180
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 181
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, as taxas de 
produtividade e de crescimento da 
economia da Europa têm diminuído 
relativamente nas últimas quatro décadas. 
Além disso, a sua quota na produção global 

As taxas de produtividade e de crescimento 
económico da Europa têm diminuído 
relativamente nas últimas quatro décadas. 
Além disso, a sua quota na produção global 
de conhecimentos e a sua liderança em 
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de conhecimentos e a sua liderança em 
termos de desempenho da inovação em 
comparação com as principais economias 
emergentes, como o Brasil e a China, estão 
a diminuir rapidamente. Embora a Europa 
disponha de uma base de investigação 
sólida, tem de transformar essa base num 
trunfo poderoso que se traduza em bens e 
serviços inovadores. É bem conhecido que 
a Europa tem de investir mais no domínio 
da ciência e da inovação, mas é também 
preciso não esquecer que há que coordenar 
estes investimentos de uma forma muito 
mais inteligente do que no passado: mais 
de 95% dos orçamentos nacionais de I&D 
são gastos sem qualquer coordenação em 
toda a União, o que constitui um enorme 
desperdício potencial de recursos num 
momento de contração das possibilidades 
de financiamento. Além disso, as 
capacidades de inovação dos 
Estados-Membros, não obstante alguma 
recente convergência, continuam a ser 
muito diferentes, com desfasamentos 
importantes entre «líderes da inovação» e 
«inovadores modestos»38.

termos de desempenho da inovação em 
comparação com as principais economias 
emergentes, como o Brasil e a China, estão 
a diminuir rapidamente. Embora a Europa 
disponha de uma base de investigação 
sólida, tem de transformar essa base num 
trunfo poderoso que se traduza em bens e 
serviços inovadores. É bem conhecido que 
a Europa tem de investir mais no domínio 
da ciência e da inovação, mas é também 
preciso não esquecer que há que coordenar 
estes investimentos de uma forma muito 
mais inteligente do que no passado: mais 
de 95% dos orçamentos nacionais de I&D 
são gastos sem uma coordenação 
específica em toda a União, o que constitui 
um enorme potencial de oportunidades
num momento de contração das 
possibilidades de financiamento.

Or. en

Justificação

Este desequilíbrio será abordado novo Objetivo Específico proposto «Difusão de excelência e 
aumento da participação», no âmbito da Prioridade «Excelência Científica».

Alteração 182
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, muitas formas de 
insegurança, como a criminalidade, 
violência, terrorismo, ciberataques, 
desrespeito da vida privada e outras 
formas de perturbações sociais e 
económicas, afetam cada vez mais os 
cidadãos. Segundo as estimativas, há 

Suprimido
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provavelmente por ano até 75 milhões de 
vítimas diretas de criminalidade na 
Europa39. O custo direto da 
criminalidade, do terrorismo, de 
atividades ilegais, da violência e de 
catástrofes na Europa foi estimado em, 
pelo menos, 650 mil milhões de euros 
(cerca de 5% do PIB da UE) em 2010. Um 
vivo exemplo das consequências 
económicas do terrorismo é o atentado 
contra as Twin Towers em Manhattan 
em 11 de setembro de 2001. Perderam-se 
milhares de vidas e estima-se que as 
perdas de produtividade nos EUA 
ascenderam a 35 mil milhões de 
dólares, 47 mil milhões de dólares em 
produção total e um aumento do 
desemprego em quase 1% no trimestre 
seguinte. Os cidadãos, as empresas e as 
instituições estão cada vez mais 
envolvidos em interações digitais e em 
transações em áreas sociais, financeiras e 
comerciais da vida, mas o 
desenvolvimento da Internet também deu 
origem à cibercriminalidade que custa 
milhares de milhões de euros por ano e a 
violações da privacidade que afetam 
indivíduos ou associações em todo o 
continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, 
mas também entre si.

Or. en

Justificação

As questões relacionadas com a segurança são tratadas novo Desafio «Proteger a liberdade 
e a segurança na Europa».

Alteração 183
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.1 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

Estes desafios têm de ser abordados em 
conjunto e de formas inovadoras, uma vez 
que interagem de formas complexas e 
muitas vezes inesperadas. A inovação 
pode conduzir a um enfraquecimento da 
inclusividade, como pode ser observado, 
por exemplo, nos fenómenos de clivagem 
digital ou de segmentação do mercado de 
trabalho. A inovação social, a confiança 
social e a segurança são por vezes difíceis 
de conciliar nas políticas, por exemplo, 
em zonas socialmente desfavorecidas em 
grandes cidades na Europa. Além disso, a 
conjugação da inovação e das crescentes 
exigências dos cidadãos levam também os 
decisores políticos e agentes económicos e 
sociais a encontrar novas respostas que 
ignoram fronteiras estabelecidas entre 
setores, atividades, produtos ou serviços. 
Fenómenos como o crescimento da 
Internet, dos sistemas financeiros, do 
envelhecimento da economia e da 
sociedade ecológica mostram 
abundantemente como é necessário 
pensar e responder a estas questões em 
toda as suas dimensões de inclusividade, 
inovação e segurança ao mesmo tempo.

Suprimido

Or. en

Alteração 184
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

A complexidade intrínseca destes desafios 
e a evolução das exigências tornam, 
portanto, essencial desenvolver 
investigação inovadora e novas 
tecnologias, processos e métodos 
inteligentes, mecanismos de inovação 
social, ações coordenadas e políticas 

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

suscetíveis de antecipar ou influenciar 
evoluções importantes para a Europa. 
Exige uma compreensão das tendências e 
impactos subjacentes a estes desafios e 
uma redescoberta ou reinvenção de formas 
bem-sucedidas de solidariedade, 
coordenação e criatividade que façam da 
Europa um modelo distinto de sociedades 
inclusivas e inovadoras em comparação 
com outras regiões do mundo. São ainda 
mais necessários aqui do que em qualquer 
outro domínio de investigação 
relacionados com importantes desafios 
societais, tanto na investigação orientada 
para os objetivos (em resposta às questões 
de investigação especificas previamente 
definidas) como na investigação 
ascendente (iniciada livremente pelos 
próprios investigadores) para abordar, de 
forma eficaz, estes desafios. Por fim, é 
necessária uma abordagem mais 
estratégica da cooperação com países 
terceiros.

Or. en

Alteração 185
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Estes desafios ignoram as fronteiras 
nacionais e, por conseguinte, exigem 
análises comparativas mais complexas da 
mobilidade (de pessoas, mercadorias, 
serviços e capitais, mas também de 
competências e conhecimentos) e formas 
de cooperação institucional, de interações 
interculturais e de cooperação 
internacional. Se não forem melhor 
compreendidas e antecipadas, as forças 
da globalização fazem também pressão 
sobre os países europeus para competir 
entre si mais do que para colaborar, 
acentuando assim as diferenças na 

Estes desafios ignoram as fronteiras 
nacionais e, por conseguinte, exigem 
análises comparativas mais complexas em 
todas as sociedades europeias. As suas 
ligações às políticas públicas nacionais e 
europeias no contexto da globalização 
não só permitem o estabelecimento de 
agendas de investigação mutuamente 
reconhecidas, como também 
proporcionam um conhecimento europeu 
partilhado e mais denso, na base do qual 
as políticas nacionais e europeias 
baseadas em dados podem ser mais bem 
compreendidas e avaliadas.
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Europa, em lugar das semelhanças e de 
um equilíbrio correto entre cooperação e 
concorrência. Enfrentar estes desafios 
socioeconómicos tão críticos a nível 
exclusivamente nacional comporta o 
perigo de uma utilização ineficiente dos 
recursos, da externalização de problemas 
para outros países europeus e não 
europeus e do agravamento das tensões 
sociais, económicas e políticas que podem 
afetar diretamente os objetivos do Tratado 
Europeu no que diz respeito aos seus 
valores, em particular o título I do 
Tratado da União Europeia.

Or. en

Alteração 186
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 187
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 188
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6 – ponto 6.2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União no âmbito deste 
desafio irá, por conseguinte, apoiar o 
desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
nomeadamente as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 de crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo, a Política Externa 
e de Segurança Comum e a Estratégia de 
Segurança Interna da UE, incluindo as 

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

Centro Comum de Investigação será 
prosseguida.

Or. en

Alteração 189
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo é ganhar uma melhor 
compreensão das mudanças societais na 
Europa, o seu impacto na inclusão social, 
económica e política e as principais 
consequências para o bem-estar e a 
qualidade de vida dos indivíduos, famílias 
e sociedades. Os principais desafios a 
tratar irão abordar os modelos europeus 
para a coesão social e o bem-estar e a 
necessidade de uma base considerável de 
conhecimentos nas áreas das 
desigualdades e exclusão social, das 
alterações demográficas e envelhecimento 
da sociedade, do curso da vida e 
transições familiares, das condições de 
trabalho e de vida, da migração e 
mobilidade, da educação e aprendizagem 
ao longo da vida, do multilinguismo, das 
políticas sociais e dinâmicas de 
governação, ao mesmo tempo que têm em 
consideração a diversidade económica e 
social europeia.

A investigação em ciências sociais e 
humanas pode desempenhar um papel 
importante neste contexto. A investigação 
apoiará os decisores políticos na conceção 
de políticas que combatam a pobreza e 
previnam o desenvolvimento de várias 
formas de divisões, discriminações e 
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desigualdades nas sociedades europeias, 
tais como as desigualdades entre géneros 
ou a clivagem digital ou em inovação, e 
com outras regiões do mundo. Contribuirá 
nomeadamente para a implementação e 
adaptação da Estratégia Europa 2020.

Or. en

Alteração 190
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As atividades incidirão em: As atividades incidirão na compreensão 
dos supramencionados desafios, na sua 
comparação por toda a Europa e na 
contribuição para o desenvolvimento:

Or. en

Alteração 191
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Mecanismos para promover um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, tendo em consideração a 
diversidade económica e social da Europa 
e a sua dinâmica de mudança;

Or. en

Alteração 192
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.1 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Construção de sociedades resilientes e 
inclusivas na Europa;

b) 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, 
as políticas educacionais e sociais e a 
cidadania;

Or. en

Alteração 193
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Esforços para abordar os modelos 
europeus de coesão social e bem-estar 
como referências internacionais;

Or. en

Alteração 194
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Reforço do papel da Europa como 
protagonista global;

c) Medidas para reforçar o papel da 
Europa como protagonista global;

Or. en

Alteração 195
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.1 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Eliminar a clivagem no domínio da 
investigação e inovação na Europa.

Suprimido

Or. en

Alteração 196
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O objetivo é promover o desenvolvimento 
de sociedades e políticas inovadoras na 
Europa mediante a participação dos 
cidadãos, empresas e utilizadores da 
investigação e inovação e a promoção de 
políticas coordenadas de investigação e 
inovação no contexto da globalização. Será 
prestado apoio à investigação relacionada 
com o desenvolvimento do EEI e ao 
desenvolvimento das condições de 
enquadramento da inovação, incluindo 
uma melhor compreensão das limitações e 
oportunidades societais e do seu papel no 
processo de inovação.

Or. en

Alteração 197
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reforçar a base factual e apoiar a União 
da Inovação e o EEI;

a) Reforçar a base factual e apoiar a União 
da Inovação e o EEI, num contexto de 
circunstâncias económicas e sociais 
adversas;

Or. en
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Alteração 198
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 199
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Investigar e comparar processos que 
proporcionam um contexto favorável à 
criatividade e à inovação;

Or. en

Alteração 200
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 201
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.2 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Promover uma cooperação coerente e 
eficaz com os países terceiros.

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

Or. en

Alteração 202
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6.3 – ponto 6.3.3

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As questões relacionadas com a segurança são tratadas novo Desafio «Proteger a liberdade 
e a segurança na Europa».

Alteração 203
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A.  PROTEGER A LIBERDADE E A 
SEGURANÇA NA EUROPA
6-A-1. Objetivo específico
O objetivo específico consiste em proteger 
a liberdade e promover a segurança na 
Europa, num contexto de 
interdependências globais e de 
sofisticação de ameaças.
A Europa nunca esteve tão pacificamente 
consolidada e os níveis de segurança 
gozados pelos cidadãos europeus são 
consideravelmente elevados, em 
comparação com outras partes do mundo. 
No entanto, continua a existir a 
vulnerabilidade da Europa, num contexto 
de uma globalização crescente, onde as 
sociedades enfrentam ameaças que 
crescem em escala e sofisticação.
A ameaça de agressões militares em 
grande escala diminuiu e as preocupações 
de segurança concentram-se em novas 
ameaças multifacetadas, inter-relacionais 
e transacionais.  Consequentemente, o 
conceito de segurança foi ampliado da 
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definição militar para incluir outros 
aspetos, tais como os direitos humanos, a 
degradação ambiental, a estabilidade 
politica e democracia, as questões sociais, 
a identidade cultural e religiosa ou a 
imigração.  Neste contexto, os aspetos 
internos e externos de segurança estão 
indissoluvelmente ligados. As atuais 
ameaças à segurança e à liberdade são 
numerosas, complexas e fluidas e incluem 
o terrorismo, o crime organizado, os 
ataques cibernéticos, a pirataria, a 
instabilidade regional ou os desastres 
naturais e humanos, entre outros. Estas 
ameaças têm importantes impacto 
económicos e sociais e exigem uma 
variedade correspondente de ações de 
prevenção e contra-ações. 
O custo direto da criminalidade, do 
terrorismo, de atividades ilegais, da 
violência e de catástrofes na Europa foi 
estimado em, pelo menos, 650 mil milhões 
de euros (cerca de 5% do PIB da UE) em 
2010. O terrorismo demonstrou as suas 
consequências fatais em várias partes da 
Europa, custado milhares de vidas e 
importantes perdas económicas. Os 
cidadãos, as empresas e as instituições 
estão cada vez mais envolvidos em 
interações digitais e em transações em 
áreas sociais, financeiras e comerciais da 
vida, mas o desenvolvimento da Internet 
também deu origem à cibercriminalidade 
que custa milhares de milhões de euros 
por ano e a violações da privacidade que 
afetam indivíduos ou associações em todo 
o continente. O desenvolvimento da 
insegurança na vida quotidiana e 
decorrente de situações inesperadas é 
suscetível de afetar a confiança dos 
cidadãos, não apenas nas instituições, 
mas também entre si.
A procura e implementação de soluções 
de  segurança implicam a prossecução de 
um equilíbrio socialmente aceite entre a 
segurança e outros valores, tais como a 
liberdade, a democracia, a igualdade ou a 
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regra da lei.  Este equilíbrio deve estar na 
base de qualquer atividade de 
proporcionar segurança aos cidadãos 
europeus.
6-A-2. Fundamentação e valor 
acrescentado da União
Nenhum Estado-Membro é capaz de 
responder sozinho às ameaças porque a 
maioria dos desafios de segurança é 
transfronteiras e intersetorial e, 
consequentemente, exige complexas e 
extensas análises comparativas e formas 
reforçadas de cooperação internacional e 
institucional.
Para proteger a liberdade e a segurança, 
a União exige respostas eficazes que 
utilizem um conjunto alargado e inovador 
de instrumentos de segurança interna 
externa. A investigação e a inovação 
podem desempenhar um claro papel de 
apoio enquanto facilitador de força 
apesar de, por si só, não conseguires 
garantir segurança.  As atividades de 
inovação e de investigação devem visar a 
prevenção, o impedimento, a preparação e 
a proteção contra ameaças de segurança. 
Para além disso, a segurança apresenta 
desafios fundamentais que não podem ser 
enviados para um tratamento 
independente e específico do setor, mas 
que necessitas de abordagens mais 
ambiciosas, coordenadas e holísticas.
A cooperação entre os Estados-Membros 
e também entre os países terceiros e as 
organizações internacionais é uma parte 
central deste desafio.
O financiamento da União no âmbito 
deste desafio irá, por conseguinte, apoiar 
o desenvolvimento, a implementação e a 
adaptação de políticas-chave da União, 
destinadas a prevenir, deter, preparar e 
proteger contra ameaças de segurança, a 
Política Externa e de Segurança Comum 
e a Estratégia de Segurança Interna da 
UE, incluindo as políticas de prevenção e 
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resposta a catástrofes.
6-A-3. Linhas gerais das atividades
O objetivo é apoiar as políticas da União 
em matéria de segurança interna e 
externa e assegurar a cibersegurança, a 
confiança e a privacidade no mercado 
único digital, melhorando ao mesmo 
tempo a competitividade das indústrias de 
segurança, ICT e de serviços da União. As 
atividades incidirão nomeadamente na 
investigação e no desenvolvimento da 
próxima geração de soluções inovadoras, 
trabalhando em conceitos e conceções 
inovadores e em normas interoperáveis. 
Tal será possível mediante o 
desenvolvimento de tecnologias e soluções 
inovadoras que colmatem as lacunas em 
matéria de segurança e permitam a 
prevenção de ameaças à segurança. Estas 
atividades orientadas para missões 
integrarão as exigências de diferentes 
utilizadores finais (cidadãos, empresas e 
administrações, incluindo as autoridades 
nacionais e internacionais, as forças de 
proteção civil, responsáveis pela aplicação 
da lei, os guardas de fronteira, etc.), a fim 
de ter em conta a evolução das ameaças à 
segurança e a proteção da privacidade e 
dos necessários aspetos societais.
As atividades incidirão em:
a) aumentar a segurança da proteção dos 
cidadãos e lutar contra o crime e o 
terrorismo;
b) proteger e melhorar a resiliência das 
infraestruturas críticas;
c) reforçar a segurança mediante a gestão 
das fronteiras;
d) garantir e melhorar a cibersegurança;
e) reforçar a capacidade de resistência da 
Europa às crises e às catástrofes;
f) garantir a privacidade e a liberdade e 
aumentar a dimensão societal da 
segurança, incluindo os seus aspetos
socioeconómicos, políticos e culturais;
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g) apoiar as políticas de segurança 
interna e externa da União e o papel de 
cooperação científica internacional 
enquanto instrumento para a paz.

Or. en

Justificação

A natureza particular da dimensão de segurança justifica a divisão do antigo desafio 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras» e a criação do novo desafio «Proteger a 
liberdade e a segurança na Europa». A redação e o conteúdo foram adaptados para poderem 
abordar, de uma forma eficaz e coerente, os principais desafios que a Europa enfrente neste 
domínio.

Alteração 204
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte IV – ponto 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A União definiu uma agenda política 
ambiciosa para 2020 que aborda um 
conjunto de desafios complexos e 
interligados, tais como a gestão sustentável 
dos recursos e a competitividade. A fim de 
enfrentar com sucesso estes desafios, são 
necessárias provas científicas sólidas que 
abranjam diferentes disciplinas científicas 
e permitam a correta avaliação das opções 
políticas. O JRC, reforçando o seu papel de 
serviço científico para a elaboração de 
políticas da União, prestará o necessário 
apoio científico e técnico em todas as fases 
do ciclo de definição das políticas, desde a 
conceção até à execução e avaliação. Com 
esse fim em vista, centrará a sua 
investigação nas prioridades políticas da 
União, reforçando simultaneamente as suas 
competências de vanguarda. A 
independência do JRC face a interesses 
especiais, quer privados quer nacionais, 
combinada com o seu papel de referência 
científica e técnica, permite-lhe facilitar o 
necessário estabelecimento de consenso 
entre partes interessadas e decisores 
políticos. Os Estados-Membros e os 

A União definiu uma agenda política 
ambiciosa para 2020 que aborda um 
conjunto de desafios complexos e 
interligados, tais como a gestão sustentável 
dos recursos e a competitividade. A fim de 
enfrentar com sucesso estes desafios, são 
necessárias provas científicas sólidas que 
abranjam diferentes disciplinas científicas 
e permitam a correta avaliação das opções 
políticas. O JRC, reforçando o seu papel de 
serviço científico para a elaboração de 
políticas da União, prestará o necessário 
apoio científico e técnico em todas as fases 
do ciclo de definição das políticas, desde a 
conceção até à execução e avaliação. Com 
esse fim em vista, centrará a sua 
investigação nas prioridades políticas da 
União, reforçando simultaneamente as suas 
competências de vanguarda. A 
independência do JRC face a interesses 
especiais, quer privados quer nacionais, 
combinada com o seu papel de referência 
científica e técnica, permite-lhe facilitar o 
necessário estabelecimento de consenso 
entre partes interessadas e decisores 
políticos. Os Estados-Membros e as 
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cidadãos da União beneficiam da 
investigação realizada pelo JRC, de forma 
mais visível em áreas como a saúde e a 
proteção do consumidor, o ambiente, a 
segurança intrínseca e extrínseca, e a 
gestão de crises e catástrofes.

regiões irão beneficiar do apoio do JRC
dado às Estratégias de Especialização 
Inteligente e das suas investigações, de 
forma mais visível em áreas como a saúde 
e a proteção do consumidor, o ambiente, a 
segurança intrínseca e extrínseca, e a 
gestão de crises e catástrofes. Os cidadãos 
da União serão, igualmente, beneficiários 
desta investigação.

Or. en

Justificação

Tal como já mencionado no artigo 5.º do presente regulamento, as autoridades nacionais e 
regionais devem beneficiar do apoio do JRC ao desenvolvimento das suas Estratégias de 
Especialização Inteligente.

Alteração 205
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 206
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

capaz de atrair e reter talentos, em que 
subutilizou vantagens de que dispunha no 
domínio da investigação em termos de 
criação de valor económico ou social, a 
falta de resultados de investigação 
trazidos para o mercado, em que se 
verificaram baixos níveis de atividade 
empresarial e atitude mental, uma baixa 
alavancagem de investimentos privados 
em I&D, uma escala de recursos, 
incluindo os recursos humanos, em polos 
de excelência que é insuficiente para 
competir a nível mundial e um número 
excessivo de obstáculos à colaboração no 
âmbito do triângulo do conhecimento 
constituído pelo ensino superior, a 
investigação e as empresas a nível europeu.

Or. en

Alteração 207
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

O EIT abordará estas questões promovendo 
mudanças estruturais no panorama europeu 
da inovação. Fá-lo-á incentivando a 
integração do ensino superior, da 
investigação e da inovação do mais alto 
nível, criando assim novos ambientes 
propícios à inovação e promovendo e 
apoiando uma nova geração de empresários 
e estimulando a criação de empresas em 
fase de arranque inovadoras. Deste modo, 
o EIT contribuirá plenamente para os 
objetivos da Estratégia Europa 2020 e, em 
especial, para as iniciativas emblemáticas 
União da Inovação e Juventude em 
Movimento. Em particular, as atividades 
do EIT por meio das KIC irão contribuir 
para a implementação dos objetivos 
específicos das prioridades «Desafios 
Societais» e «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» estabelecidas 
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no âmbito do Programa Específico do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

É importante ligar a atividade das KIC com outros objetivos relevantes estabelecidos noutras 
partes do Programa-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 208
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

A característica específica do EIT é 
integrar a educação e o empreendedorismo 
na investigação e inovação como elos de 
uma cadeia de inovação única em toda a 
União e para além dela, conduzindo a um 
aumento de serviços, produtos e processos 
inovadores trazidos para o mercado.

Or. en

Alteração 209
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

e prestações concretas, procurando obter 
impactos a nível de mercado e societal. As 
atuais regras relativas à participação, 
avaliação e acompanhamento das KIC 
permitem a tomada de decisões em 
procedimento acelerado equiparável ao das 
empresas. As KIC, porém, apesar de serem 
igualmente financiadas por dinheiros 
públicos, precisam de continuar a ser 
responsáveis e de funcionar de forma 
aberta e transparente, em particular 
perante outros atores nas suas áreas de 
atividade. 

Or. en

Justificação

A participação pública das KIC requer transparência e abertura para evitar discriminações 
infundadas e para alargar a participação.

Alteração 210
Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As KIC devem estar abertas à participação das PME, uma vez que estas constituem a maior 
parte da base industrial europeia.

Alteração 211
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 212
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 3 – alínea a) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O IET tem por objetivo libertar o potencial 
inovador das pessoas e aproveitar as suas 
ideias, independentemente da sua posição 
na cadeia de inovação. O EIT contribuirá 
assim também para enfrentar o «paradoxo 
europeu» que consiste no facto de a 
investigação de nível excelente estar longe 

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

de ser plenamente explorada. Ao fazê-lo, o 
EIT contribuirá para transferir 
conhecimentos e tecnologia, de modo a 
levar ideias até ao mercado. Principalmente 
através das suas KIC e da sua ênfase na 
promoção de atitudes mentais 
empreendedoras, criará novas 
oportunidades comerciais sob a forma de 
empresas em fase de arranque e de 
empresas derivadas, mas também no 
âmbito de empresas existentes. A tónica 
estará não só nas inovações tecnológicas, 
como também nas inovações sociais e não 
tecnológicas e na promoção de 
empreendedorismos social.

Or. en

Justificação

A inovação social e o empreendedorismo social devem ser promovidos uma vez que também 
são um requisito para melhorar o desempenho a Europa na ciência e na inovação.

Alteração 213
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 3 – alínea b) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

A estratégia e as atividades do EIT 
incidirão em desafios societais que são da 
maior importância para o futuro, como as 
alterações climáticas ou a energia 
sustentável. Ao enfrentar grandes desafios 
societais de uma forma abrangente, o EIT 
promoverá abordagens interdisciplinares e 
multidisciplinares e ajudará a concentrar os 
esforços de investigação dos parceiros nas 
KIC. Em particular, o EIT vai 
desenvolver o potencial de inovação não 
tecnológica, organizacional e de sistemas, 
assim como de empreendedorismo social, 
enquanto complemento necessário à sua 
tónica tecnológica e industrial;

Or. en
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Justificação

A inovação social e o empreendedorismo social devem ser promovidos uma vez que também 
são um requisito para melhorar o desempenho a Europa na ciência e na inovação.

Alteração 214
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 3 – alínea d) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O EIT terá por objetivo ser pioneiro de 
novas abordagens em matéria de inovação 
e desenvolver uma cultura comum de 
inovação e de transferência de 
conhecimentos, prestando especial 
atenção às PME. Isto pode acontecer, 
entre outras coisas, através da partilha das 
experiências muito diversas das KIC 
mediante diferentes mecanismos de 
difusão, como, por exemplo, uma 
plataforma de partes interessadas, bases de 
patentes e um sistema de bolsas.

Or. en

Alteração 215
Proposta de regulamento
Anexo I – Parte V – ponto 3 – alínea f) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O EIT dará um forte contributo para os 
objetivos estabelecidos no 
Programa-Quadro Horizonte 2020, em 
particular ao abordar desafios societais de 
uma forma complementar a outras 
iniciativas nestas áreas. Experimentará 
abordagens novas e simplificadas de 
financiamento e governação e 
desempenhará assim um papel pioneiro no 
panorama europeu da inovação. Será 
atribuída uma grande parte da 
contribuição anual às KIC de forma 
competitiva, com base na avaliação dos 
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públicos como privados. Além disso, 
utilizará veículos completamente novos de 
apoio orientado para atividades através da 
Fundação EIT.

seus planos anuais, objetivos, resultados 
obtidos e potencial futuro. A sua 
abordagem do financiamento será 
solidamente baseada num forte efeito de 
alavanca, mobilizando tanto fundos 
públicos como privados. Além disso, 
utilizará veículos completamente novos de 
apoio orientado para atividades através da 
Fundação EIT.

Or. en

Justificação

A contribuição anual para as diferentes KIC deve sujeitar-se ao progresso e aos resultados 
alcançados.

Alteração 216
Proposta de regulamento
Anexo II – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A repartição indicativa relativa ao 
Programa-Quadro Horizonte 2020 é a 
seguinte (em milhões de euros):

A repartição relativa ao Programa-Quadro 
Horizonte 2020 é a seguinte (em milhões 
de euros):

Or. en

Alteração 217
Proposta de regulamento
Anexo II – primeiro asterisco

Texto da Comissão Alteração

* Incluindo 8 975 milhões de euros para as 
tecnologias da informação e das 
comunicações (ICT), dos quais 1 795 
milhões de euros para fotónica, 
microeletrónica e nanoeletrónica, 4 293 
milhões de euros para nanotecnologias, 
materiais avançados e transformação e 
fabrico avançados, 575 milhões de euros
para biotecnologias e 1 737 milhões de 
euros para o espaço. Em consequência, 

* Incluindo 57,6% para as tecnologias da 
informação e das comunicações (ICT), dos 
quais 20% para fotónica, microeletrónica e 
nanoeletrónica, 27,6% para 
nanotecnologias, materiais avançados e 
transformação e fabrico avançados, 3,7%
para biotecnologias e 11,1% para o espaço. 
Em consequência, ficam disponíveis 42,8%
para apoiar as Tecnologias Facilitadoras 
Essenciais.
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ficam disponíveis 6 663 milhões de euros
para apoiar as Tecnologias Facilitadoras 
Essenciais.

Or. en

Alteração 218
Proposta de regulamento
Anexo II – segundo asterisco

Texto da Comissão Alteração

** Cerca de 131 milhões de euros deste 
montante podem ser afetados a projetos no 
âmbito do Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET). 
Cerca de um terço pode ser afetado a PME.

** Cerca de 28,3% deste montante podem 
ser afetados a projetos no âmbito do Plano 
Estratégico para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET). Cerca de um 
terço pode ser afetado a PME.

Or. en

Alteração 219
Proposta de regulamento
Anexo II – terceiro asterisco

Texto da Comissão Alteração

*** O montante total será disponibilizado 
por meio de dotações, tal como previsto no 
artigo 6.º, n.º 3. A segunda dotação de 
1 652 milhões de euros será 
disponibilizada pro rata a partir dos 
orçamentos dos Desafios Societais e da 
Liderança em Tecnologias Facilitadoras e 
Industriais, a título indicativo e sob 
reserva da análise prevista no artigo 26.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. en
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Alteração 220

Proposta de regulamento
Anexo II - Repartição do orçamento – quadro

Texto da Comissão

I Excelência científica, nomeadamente: 27818

1. Conselho Europeu de Investigação 15008

2. Tecnologias Futuras e Emergentes 3505

3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e progressão na carreira 6503

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo infraestruturas 
eletrónicas) 2802

II Liderança industrial, nomeadamente: 20280

1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 15580 dos quais 500 para o 
EIT

2. Acesso a financiamento de risco** 4000

3. Inovação nas PME 700

III Desafios societais, nomeadamente: 35888

1. Saúde, alterações demográficas e bem-estar 9077 dos quais 292 para o 
EIT

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

4694 dos quais 150 para o 
EIT

3. Energia segura, não poluente e eficiente 6537 dos quais 210 para o 
EIT

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 7690 dos quais 247 para o
EIT

5. Ação climática, eficiência na utilização dos recursos e matérias-primas 3573 dos quais 115 para o 
EIT

6. Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras 4317 dos quais 138 para o 
EIT

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 1542 + 1652***

Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2212

TOTAL 87740

Alteração

I Excelência científica, nomeadamente: 33,2%
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1. Conselho Europeu de Investigação 15,7%

2. Ciência e Tecnologias futuras e emergentes 3,5%

3. Ações Marie Curie sobre competências, formação e progressão na carreira 9,1%

4. Infraestruturas de investigação europeias (incluindo infraestruturas 
eletrónicas) 3,6%

5. Alargamento da excelência 0,9%

6. Ciência e sociedade 0,4%

II Liderança industrial, nomeadamente: 24,0%

1. Liderança em tecnologias facilitadoras e industriais* 17,2%

2. Acesso a financiamento de risco** 4,0%

3. Inovação nas PME 2,8%

III Desafios societais, nomeadamente: 37,7%

1. Saúde e bem-estar 10,2%

2. Segurança alimentar, agricultura sustentável, investigação marinha e 
marítima e bioeconomia 4,9%

3. Energia segura, não poluente e eficiente 7,1%

4. Transportes inteligentes, ecológicos e integrados 8,0%

5. Ação climática, eficiência na utilização dos recursos e matérias-primas 3,6%

6. Compreender as sociedades europeias e as mudanças societais 2,0%

7. Proteger a liberdade e a segurança na Europa. 1,9%

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 3,1%

Ações diretas não nucleares do Centro Comum de Investigação 2,1%

TOTAL 100%

Or. en
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Alteração 221

Proposta de regulamento
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo II-A

PROGRAMA-QUADRO HORIZONTE 
2020
Caixa de «Instrumentos»
A natureza abrangente do 
Programa-Quadro Horizonte 2020, os 
seus múltiplos objetivos, características e 
o leque de atividades abrangidas ditam 
que deve estar disponível uma variedade 
dos meios de implementação 
(«instrumentos») e que pode ser utilizada 
de forma flexível. 
O objetivo desta tabela é de proporcionar 
uma visão geral da caixa de instrumentos 
propostos no Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a qual dá origem ao 
apoio financeiro por parte da União.
A caixa de instrumentos assenta na 
experiência adquirida ao longo dos 
sucessivos programas-quadro de 
investigação, com algumas melhorias e 
um esforço geral de simplificação dos 
instrumentos. Foi introduzido apenas um 
número limitado de novos instrumentos 
no Programa-Quadro Horizonte 2020, o 
que responde a uma clara procura por 
parte dos participantes, e, depois de 
testes-piloto, no Sétimo 
Programa-Quadro.
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Objetivos principais Descrição Forma predominante de 
financiamento1/implement

ação

Apoio aos indivíduos 
ERC (Conselho Europeu 
de Investigação)

Investigadores individuais a desempenhar investigações de fronteira Subvenções

Ações Marie 
Skłodowska-Curie

Formação de investigação e intercâmbio de conhecimentos e carreira através da mobilidade 
transfronteiras e intersetorial 

Subvenções

Apoio a investigação e 
inovação em colaboração 

Projetos em colaboração Universidades, organizações de investigação e empresas (incluindo PME), em colaboração 
conjunta com objetivos comuns e capacidades partilhadas, para alcançar resultados de 
investigação e inovação específicos,  

[FEST (Ciências e tecnologias futuras e emergentes) - abrange disciplinas científicas e de 
engenharia transversais, criando a base de novas tecnologias radicalmente novas]  

Subvenções, prémios, 
contratos

Apoio específico às PME
Medida PME (tipo SBIR) Colmatar a lacuna de financiamento na fase inicial de atividades de investigação e inovação 

de alto risco, através de apoio por fases que abrange todo o ciclo de inovação, dirigido a todos 
os tipos de PME inovadoras

Subvenções
Instrumentos financeiros 
(dívida e capitais 
próprios)

Apoio a PME de alta 
tecnologia

Inovação orientada para o mercado das PME executantes de I&D, visando setores de 
investigação intensiva.

[Artigo 185.º do TFUE] 

Apoio às infraestruturas Promoção de infraestruturas de investigação de craveira mundial, acessíveis a todos os 
investigadores na Europa e não só à sua completa exploração

Subvenções, contratos

Apoio à alavancagem 
financeira

Superar os défices verificados na disponibilidade de financiamento da dívida e de capitais 
próprios para empresas e projetos centrados na I&D e na inovação em todas as fases de 
desenvolvimento

Instrumentos financeiros 
(dívida e capitais 
próprios)

Apoio às parceiras
Parcerias Acordo contratual entre os parceiros que especifique os objetivos da parceria, os respetivos Subvenções  

                                               
1  Há quarto formas básicas de financiamento no âmbito do Horizonte 2020: Pagamentos, prémio, concursos e instrumentos financeiros (mecanismos de dívida e de capital 
próprio)
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público-privadas
(PPP contratuais)

compromissos dos parceiros, indicadores-chave de desempenho e resultados a produzir

Parcerias 
público-privadas
(JTI)

Empresas comuns entre parceiros públicos e privados, onde existem âmbitos e escalas 
justificáveis dos objetivos prosseguidos, compromisso devido do setor privado e os recursos 
necessários

[Artigo 187.º do TFUE] 1

Parceria público-pública 
(ERA-NET, potencial 
apoio às JTI) 

Preparação e estabelecimento de estruturas para parcerias público-públicas Subvenções

Parceria público-pública 
(artigo 185.º) 

Apoio conjunto ao desenvolvimento e implementação de um programa ou atividades de 
investigação e inovação por organismos do setor público ou organismos com missão de 
serviço público a nível regional, nacional ou internacional

[Artigo 185.º do TFUE] ii

As comunidades de 
conhecimento e inovação 
(CCI)

Parcerias altamente integradas, que reúnem universidades, centros de investigação, 
pequenas e grandes empresas e outros agentes de inovação numa base de longo prazo em 
torno de desafios societais específicos

[Artigo 173.º, n.º 3, do 
TFUE] ii

Or. en

                                               
1 A entidade estabelecida também dispõe de formas disponíveis de financiamento.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Do Sétimo Programa-Quadro (PQ7) ao programa Horizonte 2020 (H2020) 

A proposta da Comissão relativa ao programa Horizonte 2020 integra pela primeira vez sob a 
umbela de um único «Quadro Estratégico Comum para o Financiamento da Investigação e 
Inovação» (CSFRI, da sigla inglesa) diferentes elementos, que até agora careciam de uma 
perspetiva comum: os sucessores do Sétimo Programa-Quadro e do Programa-Quadro para a 
Competitividade e a Inovação, juntamente com o Instituto Europeu de Inovação. Para tanto, a 
proposta congrega duas bases jurídicas: os artigos 173.º e 182.º sobre indústria e investigação. 

Enumeramos seguidamente alguns dos elementos propostos no programa H2020 que acolhem 
em grande parte as recomendações feitas em resoluções anteriores pelo Parlamento Europeu 
(relatório Merkies, relatório Carvalho, relatório Audy e relatório Matias):  

 A integração de toda a cadeia de inovação, desde a investigação de base até ao 
mercado, num único programa;

 Uma abordagem clara dos desafios societais globais, financiando a investigação e a 
inovação destinadas a proporcionar respostas às preocupações dos cidadãos sobre 
temas como as alterações climáticas, a segurança alimentar, a escassez de energia e a 
água limpa, para mencionar apenas alguns exemplos; 

 Uma maior ênfase na competitividade das indústrias europeias; 
 Mais oportunidades para os cientistas que queiram alargar as fronteiras do 

conhecimento, através de uma percentagem mais elevada de convites à apresentação 
de propostas com uma abordagem ascendente e de investigação de vanguarda; 

 Uma maior ênfase na multidisciplinaridade com o objetivo de criar novo valor 
acrescentado; 

 Uma definição ampla das políticas de inovação, incluindo a inovação social; 
 Um avanço na simplificação do programa.

Focamos em seguida algumas das linhas diretrizes do programa consideradas especialmente 
relevantes.  

Enfrentar a crise

A crise financeira e económica pôs em evidência as debilidades do modelo produtivo 
europeu. Com o objetivo de que a UE saia reforçada desta crise e de relançar a economia 
europeia, a Estratégia Europa 2020 aposta na investigação e inovação para permitir a 
transformação da UE numa economia baseada no conhecimento, que permita garantir um 
crescimento mais equilibrado, diversificado e sustentável.  

Todavia, o modelo económico preconizado pela Estratégia Europa 2020, baseado em altos 
níveis de emprego, produtividade e coesão social, só terá êxito se garantirmos a estabilidade 
do sistema de investigação e inovação em termos de recursos económicos e humanos. Por 
outras palavras, uma contração do investimento em investigação e desenvolvimento e 
inovação afeta, logicamente, o rendimento do sistema de ciência e tecnologia, a sua 
capacidade de criar conhecimento, o que em última análise se repercute negativamente na 
nossa competitividade e no nosso bem-estar social. Por isso é absolutamente imprescindível 
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que o financiamento da política comunitária de investigação e inovação não só não se veja 
prejudicado pelos cortes orçamentais, como seja aumentado. Por esta razão, e porque o novo 
programa integra o componente de inovação no seu âmbito e amplia a sua gama de 
instrumentos, a relatora considera que o orçamento do programa H2020 deve duplicar o 
orçamento do Sétimo Programa-Quadro. 

Como já referimos, os recursos humanos constituem a segunda variável de que depende a 
nossa competitividade: sem investigadores não há investigação, desenvolvimento e inovação 
que sirvam de base ao desejado crescimento económico. A Comissão estima que, para 
atingirmos o objetivo de 3% do PIB de investimento em investigação, é necessário integrar no 
sistema um milhão de novos investigadores. Todavia, todas as análises indicam que na 
situação atual não parecem existir as melhores condições para se alcançar estes valores: 
muitas disciplinas não conseguem atrair os melhores estudantes, os cortes na investigação 
estão a acentuar a fuga de cérebros, uma percentagem ainda demasiado elevada de 
investigadoras abandona a sua carreira. São estas as razões que levaram a relatora a introduzir 
no relatório uma série de alterações destinadas a reforçar a nossa capacidade de atrair, reter e 
promover os melhores talentos e a incluir a utilização de indicadores de recursos humanos 
como um elemento fundamental da avaliação do programa H2020.

Garantir a continuidade da cadeia de inovação

Existe uma extensa bibliografia que, ao estudar as imbricações entre a investigação, a 
inovação e o desenvolvimento económico, atribui o menor nível de competitividade da União 
Europeia em relação aos seus concorrentes à fraqueza das relações entre estes três elementos 
da cadeia de inovação. Por esta razão, a relatora considera que a integração em contínuo das 
atividades de investigação e inovação representa um passo na direção certa, com vista a 
assegurar uma transferência efetiva de conhecimento e tecnologia, que se possa traduzir em 
produtos, serviços e emprego. 

Não obstante, a solidez da nova arquitetura do programa poder-se-á converter na sua maior 
fraqueza na ausência de um equilíbrio entre os seus componentes, especialmente em termos 
orçamentais. Se forem privilegiadas as atividades em matéria de demonstração, protótipos e 
projetos próximos do mercado, a investigação fundamental – que amiúde está na origem de 
inovações disruptivas, que criam novas necessidades, novos mercados e novos usos – poder-
se-á ver afetada e inclusive a investigação aplicada poder-se-á ver ensombrada. Ambos os 
tipos de investigação necessitam de uma visão a mais longo prazo e de um financiamento 
consistente.

É igualmente importante assegurar a integração das diferentes etapas do ciclo da inovação. 
Isso implica, mais do que nunca, definir as relações entre os diferentes temas e instrumentos e 
assegurar que as sucessivas pontes entre a investigação básica e o mercado sejam coerentes e 
estejam bem inseridas no processo de transferência de tecnologia. O presente relatório 
contribui com alguns elementos neste sentido, por exemplo, a melhoria da governação interna 
através da criação de «comités diretivos setoriais», o reforço da multidisciplinaridade ou a 
criação de uma «vertente de ensaio do conceito» no âmbito do mecanismo de capital. 
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Assegurar a excelência 

Em termos de produção científica, a Europa continua a ser o maior centro de investigação e 
desenvolvimento do mundo após os Estados Unidos, mas os nossos concorrentes estão a 
encurtar as distâncias. Por esta razão, a elevação do nível de excelência da base científica 
europeia e a formação dos talentos científicos do futuro justificam plenamente, na perspetiva 
da relatora, que o pilar «Excelência Científica» obtenha um terço do orçamento total do 
programa. 

Dar resposta aos desafios globais

A investigação e a inovação são essenciais para a procura e a aplicação de respostas efetivas 
aos grandes desafios societais enfrentados pela Europa. Concomitantemente, o 
desenvolvimento de soluções para estes desafios pode dar um contributo considerável para o 
crescimento económico e o reforço da competitividade. 

Dada a dimensão dos problemas, é compreensível que os grandes desafios societais sejam 
praticamente os mesmos que no PQ7, embora a energia tenha passado para a primeira linha 
das preocupações da Europa. Consequentemente, este objetivo específico viu o seu orçamento 
ser sensivelmente aumentado em relação ao PQ7, tal como proposto pelo Parlamento Europeu 
em numerosas resoluções. Além disso, em apoio aos objetivos de redução das emissões de 
dióxido de carbono defendidos pela União, a relatora considerou oportuno assegurar que dois 
terços do financiamento previsto ao abrigo do tema «Energia segura, não poluente e eficiente» 
sejam destinados às energias renováveis. 

O relatório conserva a estrutura proposta pela Comissão, exceto na parte relativa ao desafio 
«Sociedades inclusivas, inovadoras e seguras». Devido à especificidade da segurança como 
desafio, o citado desafio foi dividido em dois: «Compreender as sociedades europeias e a 
mudança social» e «Proteger a liberdade e a segurança na Europa». Deste modo, no primeiro, 
as ciências sociais e as humanidades passam a desempenhar um papel determinante, quando 
se trate de avançar na criação de sociedades mais inclusivas e inovadoras. É escusado dizer 
que o papel central das ciências sociais e das humanidades neste desafio em nada reduz o 
papel fundamental que estas disciplinas continuarão a ter, quando se trate de abordar os outros 
seis desafios identificados.

Quanto ao segundo, se bem que os riscos atuais em matéria de liberdade e segurança sejam 
multifacetados e, como tal, em parte abordados nos restantes desafios societais, a sua 
importância justifica a criação de um desafio independente. Este novo desafio centrar-se-á 
especificamente na procura e no desenvolvimento de respostas às ameaças internas e externas 
que se colocam à segurança europeia. 

Assegurar o caráter articulador do programa H2020

Os sucessivos programas-quadro tiveram um papel fundamental na articulação do sistema de 
ciência e tecnologia europeu graças ao financiamento de ações que permitiram mobilizar 
excelentes investigadores e excelentes ideias. Daí que uma das prioridades do presente 
relatório tenha sido a proteção do acervo constituído nesta área procurando reforçar os 
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projetos transnacionais de cooperação, de caráter pré-competitivo e de média dimensão em 
todos os domínios, perante uma certa tendência para aglutinar o financiamento em grandes 
projetos, que poderá dificultar a entrada de novos participantes e retirar dinamismo ao 
sistema. 

Seguindo a mesma lógica, aumentámos o financiamento das ações Marie Curie e das 
infraestruturas de investigação (com especial atenção às e-infraestruturas) e criámos um novo 
objetivo específico denominado «Difusão da excelência e alargamento da participação» no 
âmbito da prioridade «Excelência Científica», tendente a reforçar o tecido investigador em 
todo o território da União. Este último objetivo específico prevê o apoio a iniciativas de 
geminação, de formação, de acesso a redes, etc.

A necessidade de criar sinergias entre os fundos estruturais e o Programa-Quadro sempre foi 
acolhida nos respetivos regulamentos e foi concretizada com êxito desigual. Não obstante, o 
facto de o CSFRI e o Quadro Estratégico Comum para os Fundos de Coesão terem sido 
alinhados, de modo a contribuírem para o objetivo de crescimento inteligente estabelecido 
pela Estratégia Europa 2020, torna a cooperação entre ambos os instrumentos iniludível neste 
novo período. Neste sentido, a proposta da Comissão relativa ao novo Regulamento FEDER 
contém elementos verdadeiramente positivos, como a possibilidade de aliar o financiamento 
de ambas as fontes, mas para que a cooperação funcione, é necessário que as autoridades 
regionais conheçam e acompanhem nas respetivas estratégias de especialização inteligente as 
iniciativas em matéria de investigação, desenvolvimento e inovação das suas universidades, 
empresas e centros de investigação. É também importante que as autoridades nacionais e 
regionais possam contar com assessoria técnica para a elaboração das referidas estratégias e 
que os diferentes serviços da Comissão Europeia cooperem na hora da sua avaliação. 

Dar maior protagonismo aos intervenientes  

Outro dos motivos condutores do presente relatório consistiu na vontade de dotar os centros 
de investigação, as universidades e as empresas de um maior protagonismo na hora de propor 
ideias e identificar novas oportunidades. Com este objetivo, prevemos que pelo menos 15% 
do financiamento destinado a convites à apresentação de propostas ao abrigo das prioridades 
«Liderança industrial» e «Desafios societais» sigam uma abordagem ascendente e que não 
menos de 60% do financiamento atribuído às ciências e tecnologias emergentes e futuras 
(FEST, da sigla inglesa) sejam destinados às atividades FEST abertas. A relatora considera 
também extremamente adequada a abordagem ascendente adotada em relação ao instrumento 
destinado às PME, para o qual assegurámos um financiamento próprio. 

Além disso, a relatora considerou oportuno reforçar também a voz dos investigadores nos 
restantes convites à apresentação de propostas abrindo a porta à criação de «comités diretivos 
setoriais» compostos por peritos independentes, que contribuam para definir as agendas de 
investigação e inovação em cada desafio societal. 

Por outro lado, responder aos desafios globais e desenvolver uma investigação que seja 
relevante para os cidadãos requerem a participação mais ampla possível dos intervenientes. 
Com este objetivo, propomos que, no âmbito do novo objetivo específico «Ciência e 
Investigação Responsáveis», se potencie os canais de diálogo que ultrapassem uma conceção 
do cidadão como mero recetor dos resultados da investigação. 
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Finalmente, a relatora considera muito positivo que o programa Horizonte 2020 ponha 
também o acento na inovação aberta, conduzida pelo utilizador. 

Reforçar o papel exemplar do programa

Uma característica definidora dos sucessivos programas-quadro consistiu na sua capacidade 
de servirem de referencial de boas práticas. Assim, as ações Marie Curie e, mais 
recentemente, as bolsas do Conselho Europeu de Investigação tiveram um papel fundamental 
na valorização da carreira do investigador em termos de pessoal e condições laborais, que 
foram permeando as práticas das universidades e dos centros de investigação.   

O programa Horizonte 2020 dá mais um passo na interpretação do seu papel exemplar ao 
incluir pela primeira vez um artigo dedicado à igualdade de género nos programas-quadro. O 
presente relatório alarga o âmbito desta vertente, de modo a abarcar uma dupla dimensão: o 
reforço da representação e promoção das mulheres no programa H2020 e a integração de uma 
análise de sexo e género no conteúdo da investigação.

Na mesma linha, a relatora inseriu um novo artigo relativo ao acesso aberto e grátis aos 
artigos editados em publicações periódicas derivadas da investigação pública financiada pelo 
programa. Também está prevista a promoção do acesso aberto aos dados obtidos ou 
recolhidos por projetos financiados pelo programa H2020.

Ambos os elementos têm, além do mais, uma clara incidência sobre a eficiência e a 
rentabilidade do orçamento. Uma utilização mais eficaz do capital humano feminino permite 
integrar mais experiências e gerar mais ideias, o que resulta em novas oportunidades de 
traduzir a inovação em desenvolvimento económico. E uma circulação mais ampla e acessível 
dos resultados da investigação favorece, indubitavelmente, a possibilidade de 
desenvolvimento do processo de inovação em qualquer lugar do território da União. 

Sublinhar a dimensão internacional do programa H2020 

A cooperação internacional constitui a dimensão transversal com maior potencial de 
desenvolvimento nos próximos anos. A conservação do nosso nível de competitividade passa 
necessariamente pela cooperação com os centros de conhecimento mais avançados ao nível 
mundial; para responder aos problemas globais é preciso trabalhar em coordenação com uma 
miríade de investigadores no terreno, contribuindo para o desenvolvimento da ciência ao nível 
global. Por esta razão, a execução das três prioridades que estruturam o programa H2020 tem 
que incluir uma dimensão internacional clara. 


