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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de [...] 
2013 que estabelece o Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)20   visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas 
fundamentais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais vastos de 
competitividade da União e para enfrentar 
os desafios societais. A participação da 
União nas referidas parcerias pode assumir 
a forma de contribuições financeiras 
concedidas a empresas comuns 
estabelecidas com base no artigo 187.º do 
Tratado, ao abrigo da Decisão 
n.º 1982/2006/CE.

(3) O Regulamento (UE) n.º .../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…] de 2013, que estabelece o Horizonte 
2020 – Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)20 visa obter um 
maior impacto na investigação e na 
inovação mediante a combinação de fundos 
do Programa-Quadro Horizonte 2020 com 
fundos do setor privado no âmbito de 
parcerias público-privadas em áreas 
fundamentais em que as atividades de 
investigação e inovação possam contribuir 
para os objetivos mais vastos de 
competitividade da União e a mobilização 
do investimento privado e para enfrentar 
os desafios societais. Essas parcerias 
devem ser baseadas num compromisso de 
longo prazo, que inclua uma contribuição 
equilibrada de todos os parceiros, ser 
responsáveis pelo cumprimento dos seus 
objetivos e estar alinhadas com os 
objetivos estratégicos da União em 
matéria de investigação, desenvolvimento 
e inovação. A governação e o 
funcionamento dessas parcerias devem 
ser abertos, transparentes, eficazes e 
eficientes e propiciar a possibilidade de 
participação a um vasto leque de 
intervenientes ativos nos seus domínios 
específicos. A participação da União nas 
referidas parcerias pode assumir a forma de 
contribuições financeiras concedidas a 
empresas comuns estabelecidas com base 
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no artigo 187.º do Tratado, ao abrigo da 
Decisão n.º 1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 JO … [H2020 FP] 20 JO … [H2020 FP]

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Consórcio BIC é uma organização 
sem fins lucrativos que foi criada para 
representar o grupo industrial que apoia a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias. Os seus membros cobrem 
toda a cadeia de valor de base biológica e 
representam grandes indústrias, pequenas e 
médias empresas (PME), agregados 
regionais, associações comerciais 
europeias e plataformas tecnológicas 
europeias. O objetivo do Consórcio BIC é 
garantir e promover o desenvolvimento 
tecnológico e económico das bioindústrias 
na Europa. Todas as partes interessadas ao 
longo da cadeia de valor de base biológica 
podem solicitar a sua adesão. O Consórcio 
aplica os princípios gerais de abertura e 
transparência em matéria de adesão, 
garantindo assim uma vasta participação 
do setor industrial.

(7) O Consórcio BIC é uma organização 
sem fins lucrativos que foi criada para 
representar o grupo industrial que apoia a 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias. Os seus membros cobrem 
toda a cadeia de valor de base biológica e 
representam grandes indústrias, pequenas e 
médias empresas (PME), agregados 
regionais, associações comerciais 
europeias e plataformas tecnológicas 
europeias. O objetivo do Consórcio BIC é 
garantir e promover o desenvolvimento 
tecnológico e económico das bioindústrias 
na Europa. Todas as partes interessadas ao 
longo da cadeia de valor de base biológica 
podem solicitar a sua adesão. O Consórcio 
aplica os princípios gerais, tal como 
definidos no Programa-Quadro, de 
abertura e transparência em matéria de 
adesão e tomada de decisões, garantindo 
assim a maior participação possível do 
setor industrial e das PME.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)



AD\1013476PT.doc 5/14 PE522.783v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Alguns dos maiores recursos de 
biomassa da União encontram-se em 
regiões escassamente populadas. Por 
conseguinte, é imperativo que o trabalho 
das empresas comuns e as oportunidades 
oferecidas também alcancem estas regiões 
mais remotas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deverá atenuar os diferentes 
tipos de deficiências do mercado que 
desincentivam o investimento privado em 
atividades de investigação pré-competitiva, 
demonstração e implantação para as 
bioindústrias na Europa. Em particular, 
deverá assegurar a disponibilidade de um 
aprovisionamento fiável de biomassa, 
tendo em conta outras necessidades de 
ordem social e ambiental concorrentes, e 
apoiar o desenvolvimento de tecnologias 
de transformação avançadas, atividades de 
demonstração em larga escala e 
instrumentos políticos, reduzindo assim o 
risco dos investimentos privados em 
investigação e inovação no 
desenvolvimento de bioprodutos e 
biocombustíveis sustentáveis e 
competitivos.

(11) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deverá atenuar os diferentes 
tipos de deficiências do mercado que 
desincentivam o investimento privado em 
atividades de investigação pré-competitiva, 
demonstração e implantação para as 
bioindústrias na Europa. Em particular, 
deverá assegurar a disponibilidade e a 
continuidade de um aprovisionamento 
fiável e sustentável de biomassa, tendo em 
conta outras necessidades de ordem social 
e ambiental concorrentes, e apoiar o 
desenvolvimento de tecnologias de 
transformação avançadas de pequena e 
grande escala, atividades de demonstração 
em larga escala (tendo em particular 
atenção os operadores individuais na 
agricultura e as zonas agrícolas) e 
instrumentos políticos, reduzindo assim o 
risco dos investimentos privados em 
investigação e inovação no 
desenvolvimento de bioprodutos e 
biocombustíveis sustentáveis e 
competitivos e permitindo que todos os 
intervenientes, incluindo os que provêm 
de zonas rurais, beneficiem de tal 
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iniciativa.

Justificação

O acesso aos conhecimentos, aos resultados da investigação e às tecnologias de ponta 
representa um valor particularmente significativo que, hoje em dia, deve estar disponível aos 
agricultores, a fim de, através da sua utilização nas atividades profissionais, poderem atingir 
os melhores resultados. Por conseguinte, a Iniciativa Tecnológica Conjunta deve assegurar 
que os resultados das suas atividades no âmbito da investigação e das novas tecnologias 
cheguem igualmente aos operadores mais pequenos de toda a cadeia de valor, ou seja, neste 
caso, também aos agricultores.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deverá ser uma parceria 
público-privada que vise aumentar o 
investimento no desenvolvimento de um 
setor bioindustrial sustentável na Europa. 
Deverá proporcionar benefícios ambientais 
e socioeconómicos para os cidadãos 
europeus, promover a competitividade da 
Europa e contribuir para o estabelecimento 
da Europa como um interveniente-chave na 
investigação, demonstração e implantação 
de bioprodutos e biocombustíveis 
avançados.

(12) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deve ser uma parceria 
público-privada que vise aumentar e 
difundir o investimento no 
desenvolvimento de um setor bioindustrial 
sustentável na Europa, uma vez que as 
bioindústrias podem contribuir 
significativamente para alcançar o 
objetivo de um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo até 2020. Deverá 
proporcionar benefícios ambientais e 
socioeconómicos para os cidadãos 
europeus, promover a competitividade da 
Europa e contribuir para o estabelecimento 
da Europa como um interveniente-chave na 
investigação, demonstração e implantação 
de bioprodutos e biocombustíveis 
avançados.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) O objetivo da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Bioindústrias é executar um 
programa de atividades de investigação e 
inovação na Europa que avalie a 
disponibilidade de recursos biológicos 
renováveis que possam ser utilizados para 
a produção de biomateriais e, nessa base, 
apoiar a criação de cadeias de valor de base 
biológica sustentáveis. Estas atividades 
deverão ser realizadas em colaboração 
entre as partes interessadas ao longo de 
toda a cadeia de valor de base biológica, 
incluindo a produção primária e as 
indústrias transformadoras, as marcas de 
consumo, as PME, os centros de 
investigação e tecnologia e as 
universidades.

(13) O objetivo da Iniciativa Tecnológica 
Conjunta Bioindústrias é executar um 
programa de atividades de investigação e 
inovação na Europa - sendo as 
bioindústrias uma pedra angular da 
bioeconomia em termos de estímulo de 
crescimento e criação de emprego - que 
avalie a disponibilidade de recursos 
biológicos renováveis que possam ser 
utilizados para a produção de biomateriais 
e de produtos bioquímicos e, nessa base, 
apoiar a criação de cadeias de valor de base 
biológica sustentáveis. Estas atividades 
deverão ser realizadas em colaboração 
aberta e transparente entre as partes 
interessadas ao longo de toda a cadeia de 
valor de base biológica, incluindo a 
produção primária e as indústrias 
transformadoras, as marcas de consumo, as 
PME, os centros de investigação e 
tecnologia e as universidades.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com vista a obter o máximo impacto, 
a Empresa Comum Bioindústrias deverá 
desenvolver estreitas sinergias com outros 
programas da União em áreas como a 
educação, ambiente, competitividade e 
PME, e com os fundos da Política de 
Coesão e da Política de Desenvolvimento 
Rural que possam especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades de 
investigação e inovação nacionais e 
regionais no contexto de estratégias de 
especialização inteligente.

(16) Com vista a obter o máximo impacto, 
a Empresa Comum Bioindústrias deverá 
desenvolver estreitas sinergias com outros 
programas da União em áreas como a 
educação, ambiente, competitividade e 
PME, e com os fundos da Política de 
Coesão e da Política de Desenvolvimento 
Rural que possam especificamente 
contribuir para reforçar as capacidades de 
investigação e inovação nacionais e 
regionais no contexto de estratégias de 
especialização inteligente. É importante 
melhorar a coordenação, a comunicação 
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e a complementaridade com outras 
políticas e fundos, assim como encontrar 
oportunidades de financiamentos 
cruzados. É igualmente de extrema 
importância que sejam fornecidas às 
partes interessadas informações sobre as 
atividades das empresas comuns e as 
possibilidades de apoiar o estabelecimento 
de cadeias de valor de base biológica 
sustentáveis.

Justificação

Uma melhor coordenação, comunicação e complementaridade com outras políticas e 
financiamentos cruzados são essenciais para a execução bem-sucedida de projetos no âmbito 
da Iniciativa Tecnológica Conjunta. Esses fatores permitirão a aplicação de novas soluções 
tecnológicas, a compra de equipamento novo, a melhoria da infraestrutura e as ações de 
formação. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias deve basear-se numa 
abordagem ascendente, indispensável 
para explorar o potencial de todas as 
regiões, incluindo, em particular, o apoio 
às atividades locais e regionais, mantendo 
contacto regular com as autoridades 
regionais e locais; deve contribuir para 
aumentar a sensibilização pública sobre a 
importância da bioeconomia e informar 
sobre as suas grandes vantagens; deve 
aproveitar os conhecimentos 
especializados das regiões, reforçar a 
colaboração entre o mundo científico, as 
empresas e as autoridades públicas no 
âmbito da chamada «Tripla Hélice», que 
visa a criação de uma economia aberta e 
expansiva, os fluxos de investimento 
transfronteiras e a colaboração eficiente 
baseada na complementaridade 
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competitiva e na melhor utilização de 
infraestruturas de investigação entre 
vários organismos científicos e entre 
organismos científicos e empresas. 

Justificação

Uma abordagem de tipo ascendente reforça a coerência das decisões tomadas a nível local, 
melhora a qualidade da gestão, contribui para o reforço do capital social de uma região e 
incentiva a utilização de soluções inovadoras. 

Aumentar o grau de consciencialização da opinião pública para a bioeconomia e criar uma 
sociedade de base biológica («bio-based society») é um dos fatores vitais para acelerar a 
transição completa para uma indústria baseada em recursos biológicos renováveis na 
Europa. 

As regiões são as entidades que mais próximas estão das opiniões públicas e são o elemento 
que congrega as instituições de investigação, as empresas, as autoridades locais e regionais 
e a sociedade civil.  São elas, pois, quem desempenha um papel fundamental na 
sensibilização da opinião pública, pelo que devem ser referidas no texto.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para atingir os seus objetivos, a 
Empresa Comum BBI deve proporcionar 
apoio financeiro aos participantes 
principalmente sob a forma de subvenções, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas abertos e concorrenciais.

(20) Para atingir os seus objetivos, a 
Empresa Comum BBI deve proporcionar 
apoio financeiro aos participantes 
principalmente sob a forma de subvenções, 
na sequência de convites à apresentação de 
propostas abertos, transparentes e 
concorrenciais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Para assegurar que os operadores 
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e financiadores mais pequenos também 
possam beneficiar do mesmo modo, todas 
as contribuições e a seleção dos projetos 
devem ser totalmente transparentes e 
abertas.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para os objetivos da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias de promoção de uma 
economia hipocarbónica sustentável e 
eficiente na utilização dos recursos e de um 
maior crescimento económico e criação de 
emprego, em especial nas zonas rurais, 
desenvolvendo bioindústrias sustentáveis e 
competitivas na Europa, com base em 
biorrefinarias avançadas alimentadas por 
biomassa de fontes sustentáveis; e, em 
particular:

b) Contribuir para os objetivos da 
Iniciativa Tecnológica Conjunta 
Bioindústrias de promoção de uma 
economia hipocarbónica sustentável e 
eficiente na utilização dos recursos, de um 
crescimento económico mais rápido e de 
uma maior criação de emprego, em 
especial nas zonas rurais e em áreas com 
grandes recursos de biomassa e potencial 
para desenvolver bioprodutos,
desenvolvendo bioindústrias sustentáveis e 
competitivas na Europa, com base em 
biorrefinarias avançadas alimentadas por 
biomassa de fontes sustentáveis; e, em 
particular:

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Demonstrar tecnologias que usem novos 
elementos químicos estruturais, novos 
materiais e novos produtos de consumo a 
partir da biomassa europeia e que possam 
substituir os combustíveis fósseis como 

c) Demonstrar e promover soluções 
tecnológicas de pequena e grande escala
que usem novos elementos químicos 
estruturais, novos materiais e novos 
produtos de consumo a partir da biomassa 
europeia produzidos de forma sustentável 
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fatores de produção; e que possam substituir os combustíveis 
fósseis como fatores de produção, assim 
como apoiar a inovação e procurar novas 
fontes de crescimento que permitam uma 
utilização plena do capital intelectual;

Justificação

Uma promoção melhor e mais eficiente das tecnologias inovadoras acelerará a respetiva 
utilização ao longo de toda a cadeia de valor de base biológica. 

A utilização plena do capital intelectual (recursos humanos das empresas, peritos, cientistas) 
acelerará o desenvolvimento da Empresa Comum Bioindústrias e de todas as atividades que 
visem a prosperidade da bioeconomia, reforçando, por conseguinte, a competitividade da 
Europa a nível mundial. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Desenvolver modelos empresariais que 
integrem agentes económicos ao longo de 
toda a cadeia de valor, desde o 
aprovisionamento de biomassa às 
biorrefinarias até aos consumidores de 
materiais, produtos químicos e 
combustíveis de base biológica, 
nomeadamente mediante a criação de 
novas interligações intersetoriais e do
apoio a agregados entre industriais; e

d) Desenvolver modelos empresariais que 
integrem agentes económicos ao longo de 
toda a cadeia de valor, desde o 
aprovisionamento de biomassa às 
biorrefinarias até aos consumidores de 
materiais, produtos químicos e 
combustíveis de base biológica, 
nomeadamente mediante a criação de 
novas interligações intersetoriais, o apoio a 
agregados entre indústrias e o 
desenvolvimento da cooperação 
inter-regional e transnacional; e 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração

e) Criar centrais de biorrefinação 
emblemáticas que implantem as 
tecnologias e modelos empresariais para 
materiais, produtos químicos e 
combustíveis de base biológica e 
demonstrem melhorias em termos de 
custos e de desempenho para níveis que 
sejam competitivos com as alternativas à 
base de combustíveis fósseis.

e) Criar centrais de biorrefinação 
emblemáticas que implantem as 
tecnologias e modelos empresariais para 
materiais, produtos químicos e 
combustíveis de base biológica que sejam 
sustentáveis e demonstrem melhorias em 
termos de custos e de desempenho para 
níveis que sejam competitivos com as 
alternativas à base de combustíveis fósseis.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Garantir que os resultados da 
investigação sobre tecnologias inovadoras 
ligadas à bioeconomia sejam transferidos 
para todos os operadores, incluindo os 
agricultores a título individual, para que 
todos deles possam beneficiar da melhor 
forma. 

Justificação

Devido a condições estruturais existentes na agricultura e setores conexos e a recursos 
próprios insuficientes, os operadores nem sempre têm acesso às informações mais recentes 
sobre as tecnologias inovadoras disponíveis. Além disso, a rápida transferência de 
conhecimentos científicos para a prática é frequentemente problemática.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

h) Desenvolver atividades de informação, 
comunicação, exploração e difusão 

h) Desenvolver atividades de informação, 
comunicação, promoção, exploração e 
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aplicando, mutatis mutandis, as disposições 
do artigo 22.º do Regulamento (UE) n.º 
.../2013 [Programa-Quadro Horizonte 
2020];

difusão aplicando, mutatis mutandis, as 
disposições do artigo 22.º do Regulamento 
(UE) n.º .../2013 [Programa-Quadro 
Horizonte 2020];

Justificação

Uma promoção melhor e mais eficiente das tecnologias inovadoras acelerará a respetiva 
utilização ao longo de toda a cadeia de valor de base biológica.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – parte 11 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Situação dos programas de investigação 
e inovação nacionais ou regionais 
relevantes e identificação dos potenciais 
domínios de cooperação, incluindo a 
implantação de tecnologias relevantes;

a) Situação dos programas de investigação 
e inovação nacionais ou regionais 
relevantes e identificação dos potenciais 
domínios de cooperação, incluindo a 
implantação de tecnologias relevantes com 
vista a possibilitar sinergias e a evitar 
sobreposições.
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