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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento relativa ao Horizonte 2020 constitui uma base sólida, que tem em 
conta as necessidades da União Europeia nos domínios científico e da investigação, ao mesmo 
tempo que garante um certo grau de sinergia com a política de coesão.

As alterações concentram-se, sobretudo, em atividades destinadas a reforçar o 
desenvolvimento e a participação das regiões, cidades e entidades locais, o que não está 
suficientemente contemplado na proposta, se bem que a Comissão tenha exortado os Estados-
Membros a incluírem estas atividades nos seus programas operacionais de investigação no 
próximo período de programação.

“Horizonte 2020” deveria ter também mais em conta a diversidade geográfica da UE e apoiar 
iniciativas de investigação em todos os Estados-Membros, o que reforçaria a dimensão 
regional da política científica e de investigação. Neste contexto, caberia reforçar a dimensão 
territorial e transnacional.

Uma questão específica prende-se com as despesas pessoais dos investigadores e a sua 
participação em equipas internacionais de investigação; são assinaláveis as variações 
regionais a este respeito, o que representa um obstáculo para certas regiões, em particular, 
para as menos desenvolvidas.

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 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União tem como objetivo reforçar as 
suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no âmbito do qual 
os investigadores, os conhecimentos 
científicos e as tecnologias circulem 
livremente, bem como incentivar a União a
tornar-se mais competitiva, incluindo a sua 
indústria. Com vista a atingir estes 
objetivos, a União deve realizar atividades 
de investigação para fins de implementação 
de investigação, desenvolvimento 

(1) A União tem como objetivo reforçar as 
suas bases científicas e tecnológicas 
mediante a realização do Espaço Europeu 
da Investigação (EEI), no âmbito do qual 
os investigadores, os conhecimentos 
científicos e as tecnologias circulem 
livremente, bem como incentivar
individualmente as regiões da União e a 
União no seu conjunto a tornarem-se mais 
competitivas, incluindo a sua indústria.
Com vista a atingir estes objetivos, a União 
deve realizar atividades de investigação 
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tecnológico, demonstração, promoção da 
cooperação internacional, difusão e 
otimização dos resultados e incentivo à 
formação e mobilidade.

para fins de implementação de 
investigação, desenvolvimento 
tecnológico, demonstração, promoção da 
cooperação internacional, difusão e 
otimização dos resultados e incentivo à 
formação e mobilidade.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A simplificação é um objetivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente refletida na sua 
conceção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve ter como objetivo atrair a forte 
participação das universidades, centros de 
investigação, indústria, e especificamente 
as PME e estar aberto a novos 
participantes, um vez que reúne toda a 
gama de apoio à investigação e inovação 
num quadro estratégico comum, incluindo 
uma série de regimes de financiamento 
simplificados, designadamente um 
conjunto racionalizado de formas de apoio, 
e utiliza regras de participação com 
princípios aplicáveis a todas as ações no 
âmbito do programa. A simplificação das 
regras de financiamento deve reduzir os 
custos administrativos de participação e 
contribuir para uma redução dos erros 
financeiros.

(15) A simplificação é um objetivo central 
do Programa-Quadro Horizonte 2020, que 
deve ser plenamente refletida na sua 
conceção, regras, gestão financeira e 
execução. O Programa-Quadro Horizonte 
2020 deve ter como objetivo atrair a forte 
participação das universidades, centros de 
investigação, indústria, agências de 
investigação e de inovação do setor 
público, organizações da economia social 
e, especificamente, as PME, e estar aberto 
a novos participantes, um vez que reúne 
toda a gama de apoio à investigação e 
inovação num quadro estratégico comum, 
incluindo uma série de regimes de 
financiamento simplificados, 
designadamente um conjunto racionalizado 
de formas de apoio, e utiliza regras de 
participação com princípios aplicáveis a 
todas as ações no âmbito do programa. A 
simplificação das regras de financiamento 
deve reduzir os custos administrativos de 
participação e contribuir para uma redução 
dos erros financeiros.

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as atividades de investigação e de inovação desenvolvem-se em 
parceria com as autoridades públicas, mas sem a participação de uma universidade ou 
instituição académica. Esta alteração clarifica que o Regulamento também abarca essas 
atividades de investigação e inovação. Em segundo lugar, importa viabilizar a participação 
dos parceiros da economia social, em especial, no âmbito da inovação social.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) As autoridades regionais e locais 
europeias desempenham um papel 
importante no desenvolvimento do Espaço 
Europeu da Investigação e na garantia da 
coordenação eficaz dos vários 
instrumentos financeiros da União. Em 
particular, devem encorajar o vínculo 
entre o Programa-Quadro Horizonte 2020 
e os Fundos Estruturais, a par com as 
estratégias de inovação regional assentes 
numa especialização inteligente. As 
regiões também desempenham um papel 
essencial na difusão e execução dos 
resultados do Programa-Quadro 
Horizonte 2020, facultando possibilidades 
de financiamento complementares, 
incluindo contratos do setor público. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve favorecer uma 
participação informada dos cidadãos e da 
sociedade civil em matérias de
investigação e inovação mediante a 
promoção da educação científica, da 
facilitação do acesso aos conhecimentos 
científicos, do desenvolvimento de agendas 
de investigação e inovação responsáveis 
que respondam às preocupações e 
expectativas dos cidadãos e da sociedade 
civil e da promoção da sua participação em 
atividades do Programa-Quadro Horizonte 

(20) Com vista a aprofundar a relação entre 
ciência e sociedade e a reforçar a confiança 
do público na ciência, o Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve alicerçar-se numa 
poderosa campanha de informação 
destinada aos cidadãos e da sociedade civil 
em matérias de investigação e inovação 
mediante a promoção da educação 
científica, da facilitação do acesso aos 
conhecimentos científicos, das atividades 
de investigação e inovação em 
universidades e centros de investigação 
mais pequenos, do desenvolvimento de 
agendas de investigação e inovação 
responsáveis que respondam às 
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2020. preocupações e expectativas dos cidadãos e 
da sociedade civil e da promoção da sua 
participação em atividades do Programa-
Quadro Horizonte 2020.

Justificação

Através do recurso à especialização inteligente, muitas universidades europeias de menor 
dimensão são hoje centros de excelência. Importa que o Programa-Quadro Horizonte 2020 
de modo algum as prejudique.

Alteração 5

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 e 
conduzir à criação de novos postos de 
trabalho neste domínio. 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.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os 
princípios éticos fundamentais. Devem ser 
tidos em conta os pareceres do Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias. As atividades de 

(24) As atividades de investigação e 
inovação apoiadas pelo Programa-Quadro 
Horizonte 2020 devem respeitar os direitos 
humanos e os princípios éticos 
fundamentais. Devem ser tidos em conta os 
pareceres do Grupo Europeu de Ética para 
as Ciências e as Novas Tecnologias. As 
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investigação devem também ter em conta o 
artigo 13.° do TFUE e reduzir a utilização 
de animais na investigação e 
experimentação, com o objetivo último de 
substituição da utilização de animais.
Todas as atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

atividades de investigação devem também 
ter em conta o artigo 13.° do TFUE e 
reduzir a utilização de animais na 
investigação e experimentação, com o 
objetivo último de substituição da
utilização de animais. As atividades de 
investigação financiadas ao abrigo do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 devem 
respeitar as disposições jurídicas e os 
costumes dos Estados-Membros. Todas as 
atividades devem ser realizadas 
assegurando um elevado nível de proteção 
da saúde humana conforme estabelecido no 
artigo 168.º do TFUE.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão Europeia não solicita 
explicitamente a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas. A
eventual utilização de células estaminais, 
quer de embriões quer de adultos, fica ao 
critério dos cientistas em função dos 
objetivos que pretendem atingir e está 
sujeita a um exame ético rigoroso. Não 
devem ser financiados quaisquer projetos 
que impliquem a utilização de células 
estaminais embrionárias humanas que 
não obtenham as necessárias aprovações 
dos Estados-Membros. Não será 
financiada qualquer atividade que seja 
proibida em todos os Estados-Membros. 
Não será financiada num Estado-Membro 
qualquer atividade que seja nele proibida.

(25) Deve ser prestada atenção às 
diferenças consideráveis entre as 
legislações nacionais dos 
Estados-Membros no que diz respeito à 
investigação envolvendo embriões 
humanos e células estaminais 
embrionárias humanas. A política de
investigação da UE não deve conduzir à 
harmonização das legislações nacionais 
dos Estados-Membros. A Comissão deve 
recordar a sua declaração relativa ao 
Sétimo Programa-Quadro de prosseguir a 
prática atual e não apresentar ao Comité 
de Regulamentação uma proposta de 
projeto que implique a destruição de 
embriões humanos, inclusive para a 
obtenção de células estaminais1. Este 
compromisso deve ser incluído no 
presente Regulamento, de modo a 
garantir a segurança jurídica e a 
continuidade.
__________________
1 Ponto 12 da declaração da Comissão 
relativa ao artigo 6.º anexada à Decisão 
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n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 18 de dezembro de 
2006, relativa ao Sétimo Programa-
Quadro da Comunidade Europeia de 
atividades em matéria de investigação, 
desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (JO L 412 de 30.12.2006, p. 
1).

Alteração 8

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 e meios de comunicação 
e os fundos de coesão, as políticas de 
desenvolvimento rural, marítima e das 
pescas, abrangidas pelo Regulamento 
Disposições Comuns, através de parcerias 
regionais 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. A sinergia não se deve limitar 
apenas ao financiamento suplementar de 
projetos, já que o aprofundamento das 
relações profissionais, o desenvolvimento 
de capacidades e, em particular, a 
transferência de conhecimentos podem 
constituir uma forma de sinergia 
importante. Uma articulação adequada 
com os fundos da política de coesão 
contribuirá, através de uma ação 
coordenada, para reduzir o fosso de 
investigação e inovação na União 
Europeia, através da tomada em 
consideração de características 
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específicas das regiões referidas nos 
artigos 174.°, 349.° e 355.°, n.° 1 do 
TFUE.

Alteração 9

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

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

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as atividades de investigação e de inovação desenvolvem-se em 
parceria com as autoridades públicas, mas sem a participação de uma universidade ou 
instituição académica. Esta alteração clarifica que o Regulamento também abarca essas 
atividades de investigação e inovação.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A Comissão deve encorajar as 
partes interessadas regionais a 
formularem estratégias regionais que 
reflitam as necessidades específicas dos 
territórios, por forma a combinar as 
formas existentes de financiamento 
público ou privado ao nível da UE. As 
atividades no quadro do Horizonte 2020 
devem ser adaptadas, dado que a estreita 
participação das autoridades regionais e 
locais na elaboração e aplicação dos 
fundos e dos programas de investigação e 
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inovação assume uma importância 
fundamental face à impossibilidade de 
aplicar a mesma estratégia de 
desenvolvimento a todas as regiões.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) O Horizonte 2020 deve ter uma 
forte dimensão territorial e transnacional. 
O programa deve garantir um 
intercâmbio entre a política europeia de 
investigação e inovação e os agentes 
regionais e locais que aplicam essa 
política no terreno.

Alteração 12

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.

Alteração 13

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

O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição máxima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3 194 milhões de euros, 
conforme estabelecido no anexo II. É 
atribuída uma primeira dotação de 1 542 
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 1 652 
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).

O Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia é financiado por uma 
contribuição mínima do Programa-Quadro 
Horizonte 2020 de 3,64 % do orçamento 
total, conforme estabelecido no anexo II.

Alteração 14

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 e as parcerias 
europeias de inovação, desde que essas 
agendas tenham sido elaboradas em 
consulta com uma vasta gama de peritos e 
de partes interessadas.

Alteração 15
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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 
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.

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 
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, ao 
desenvolvimento da investigação sobre os 
ordenamentos jurídicos dos 
Estados-Membros, à cooperação com 
países terceiros, à investigação e inovação 
eticamente responsáveis, incluindo as 
questões de género, ao reforço da 
atratividade da profissão de investigador, 
viabilizando a realização de atividades de 
investigação e de inovação em centros de 
investigação mais pequenos de dimensão 
regional ou local, e à facilitação da 
mobilidade transfronteiras e intersetorial 
dos investigadores, assim como à redução 
da dependência tecnológica de países 
terceiros..

Justificação

Através do recurso à especialização inteligente, muitas universidades europeias de menor 
dimensão são hoje centros de excelência. Importa que o Programa-Quadro Horizonte 2020 
de modo algum as prejudique.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A

Carreiras dos investigadores

O Programa-Quadro Horizonte 2020 é 
executado em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º xx/2013 [Regras de 
Participação], que deve contribuir para o 
reforço de um mercado único para os 
investigadores e para a atratividade da 
profissão de investigador em toda a 
União, no contexto do Espaço Europeu de 
Investigação, tendo em conta o caráter 
transnacional da maioria das ações por 
ele apoiadas.

Alteração 17

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, 
incluindo os Fundos Estruturais e os 
programas e medidas específicos de apoio 
e de compensação ao abrigo da política 
regional e de coesão. Devem ser 
desenvolvidas sinergias e 
complementaridades entre os Fundos 
Estruturais e o Programa-Quadro 
Horizonte 2020, a fim de encorajar todas 
as partes interessadas regionais do setor 
da investigação e do desenvolvimento a 
participarem nos programas do Horizonte 
2020 e a difundirem os respetivos 
resultados no conjunto dos mercados 
regionais e suprarregionais. Um 
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importante elemento destas sinergias é o 
reforço das capacidades de investigação e 
de inovação dos atores nacionais e 
regionais no âmbito de estratégias de 
especialização inteligentes e do objetivo de 
promover uma «Escada de excelência», 
que deve formar o seu elemento-chave. As 
sinergias em causa devem ter em conta as 
circunstâncias específicas das operações 
localizadas fora da zona do programa, em 
especial no que diz respeito ao montante 
do apoio destinado a esta cooperação, tal 
como estabelecido no Regulamento 
Disposições Comuns.  

Justificação

Deve existir uma complementaridade, para efeitos de coerência e eficiência, entre o 
Programa Horizonte 2020 e os programas de financiamento da União, ao abrigo dos fundos 
estruturais, incluindo os programas e medidas específicos.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma participação adequada das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas. A 
avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

1. É dada especial atenção à garantia de 
uma maior participação adequada do setor 
privado, em particular das pequenas e 
médias empresas (PME) no Programa-
Quadro Horizonte 2020, bem como ao 
impacto da inovação nessas empresas.

Inclui os seguintes aspetos:
a) a assistência, em todas as fases do ciclo 
de investigação, desde o protótipo até à 
aplicação integral, para que possam 
desenvolver todo o seu potencial de 
investigação;
b) a prestação de ajuda especial no 
contexto das negociações sobre os direitos 
de propriedade intelectual no quadro de 
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projetos de inovação aberta,

c) a adoção de medidas de apoio que 
contribuam para colmatar atrasos nas 
subvenções, já que o fluxo de tesouraria 
continua a ser uma das principais 
preocupações das PME,
d) a prestação de medidas de apoio às 
atividades de sensibilização das PME.

A avaliação quantitativa e qualitativa da 
participação do setor privado, e em 
particular das PME, é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser realizadas ações específicas 
no âmbito do objetivo específico
«Liderança em tecnologias facilitadoras e 
industriais» estabelecido no anexo I, parte 
II, ponto 1, e de cada um dos objetivos 
específicos definidos no âmbito da 
prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir a forma de um instrumento 
específico a favor das PME que visa todos 
os tipos de PME com potencial de 
inovação e ser executadas de uma forma 
coerente e adaptada às necessidades das 
PME, tal como previsto no objetivo 
específico «Inovação nas PME» no anexo 
I, parte II, ponto 3.3., alínea a).

2. Devem ser realizadas ações específicas 
destinadas às PME no âmbito do objetivo 
específico «Liderança em tecnologias 
facilitadoras e industriais» estabelecido no 
anexo I, parte II, ponto 1, e de cada um dos 
objetivos específicos definidos no âmbito 
da prioridade «Desafios Societais» 
estabelecida no anexo I, parte III, pontos 1 
a 6. As referidas ações específicas devem 
assumir, entre outras, a forma de um 
instrumento específico a favor das PME 
que visa todos os tipos de PME com 
potencial de inovação e ser executadas de 
uma forma coerente e adaptada às 
necessidades das PME, tal como previsto 
no objetivo específico «Inovação nas 
PME» no anexo I, parte II, ponto 3.3., 
alínea a).

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Espera-se que a abordagem integrada 
estabelecida nos n.ºs 1 e 2 tenha como 
resultado que 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 uma 
afetação importante 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. Espera-se que os 
beneficiários do setor privado recebam 
uma parte considerável do orçamento 
total do Progama-Quadro Horizonte 2020.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
pode ser executado através de parcerias 
público-privadas em que todos os parceiros 
em causa se comprometem a apoiar o 
desenvolvimento e a execução de agendas 
de investigação e inovação que são de 
importância estratégica para a 
competitividade e liderança industrial da 
União ou para enfrentar desafios societais 
específicos.

1. O Programa-Quadro Horizonte 2020 
pode ser executado através de parcerias 
público-privadas em que todos os parceiros 
em causa se comprometem a apoiar o 
desenvolvimento e a execução de agendas 
de investigação e inovação que são de 
importância estratégica para a 
competitividade e liderança industrial da 
União ou para enfrentar desafios societais 
específicos. Isto deve ser alcançado 
mediante o apoio às redes, a cooperação e 
os intercâmbios de experiências entre 
regiões, cidades e outras partes 
interessadas, incluindo as instituições 
culturais, científicas e de investigação.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

iniciativas de programação conjunta entre
Estados-Membros e, sempre que 
necessário, estas iniciativas podem incluir 
regiões e cidades.

Alteração 23

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.° 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 das 
autoridades regionais e locais.

Alteração 24

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 sobre temas transversais como 
a sustentabilidade e as alterações 
climáticas, incluindo informação sobre o 
montante das despesas relacionadas com o 
clima, e a participação das PME e do 
setor privado.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte 1 – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1
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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 
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. Para o efeito, as 
plataformas de especialização inteligente 
têm um importante papel a desempenhar, 
nomeadamente na criação e na ligação 
em rede, no intercâmbio de informações, 
na geminação e no apoio às políticas de 
investigação e inovação.

Justificação

O papel das plataformas de especialização inteligente é crucial em termos de intercâmbio de 
informações, colaboração interdisciplinar e orientação da investigação para objetivos a 
vários níveis, recorrendo a práticas inovadoras.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II – ponto 1.3 - subponto 1.3.3 – alínea e) – parágrafo 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. Avaliação e 
compreensão dos mecanismos que 
prejudicam o património cultural.
Desenvolvimento de métodos e 
tecnologias avançados para a proteção e 
preservação do património cultural. 
Garantia da integração e gestão racional 
do património cultural nos lugares 
históricos e urbanos.
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Alteração 27

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, água, investigação marinha e 
marítima, aquacultura, bioeconomia e 
proteção da biodiversidade

Justificação

A par das prioridades mencionadas, bem como com estas relacionadas, estão também a água 
enquanto recurso natural, a aquacultura e a proteção da biodiversidade.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. Além disso, a União está 
altamente dependente de importações de 
matérias-primas de importância 
estratégica, que estão a ser afetadas a um 
ritmo alarmante por distorções de 
mercado. Além do mais, a União dispõe
ainda de depósitos minerais valiosos, cuja 

O abastecimento sustentável e a gestão 
eficiente em termos de recursos das 
matérias-primas, incluindo a sua 
exploração, extração, processamento, 
reutilização, reciclagem e substituição, são 
essenciais para o funcionamento das 
sociedades modernas e das suas 
economias. Setores como os da construção, 
produtos químicos, automóvel, 
aeroespacial e máquinas e equipamentos, 
que têm um valor acrescentado combinado 
superior a 1,3 biliões de euros e dão 
emprego a cerca de 30 milhões de pessoas, 
dependem todos do acesso a matérias-
primas. No entanto, o fornecimento de 
matérias-primas à União está sujeito a uma 
pressão crescente. A União dispõe de 
depósitos minerais valiosos, cuja 
exploração e extração está limitada pela 
falta de adequadas tecnologias e
infraestruturas de transporte. Dada a 
importância das matérias-primas para a 
competitividade europeia, a economia e a 
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exploração e extração está limitada pela 
falta de tecnologias e condicionada pela 
crescente concorrência mundial. Dada a 
importância das matérias-primas para a 
competitividade europeia, a economia e a 
sua aplicação em produtos inovadores, o 
abastecimento sustentável e a gestão 
eficientes em termos de recursos das 
matérias-primas é uma prioridade vital para 
a União.

sua aplicação em produtos inovadores, o 
abastecimento sustentável e a gestão 
eficientes em termos de recursos das 
matérias-primas é uma prioridade vital para 
a União. O acesso às fontes de matérias-
primas europeias, amiúde localizadas em 
áreas geograficamente remotas, continua 
a ser um desafio para as indústrias que 
dependem de um fornecimento seguro 
dessas matérias-primas. Além disso, a 
União está altamente dependente de 
importações de matérias-primas de 
importância estratégica, que estão a ser 
afetadas por distorções de mercado a um 
ritmo alarmante.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III – ponto 5 – subponto 5.3 – alínea c) – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia e respeitadoras 
do ambiente para fins de prospeção, 
extração, tratamento, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas,
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica e melhorar a 
sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas.

O objetivo consiste em melhorar a base de 
conhecimentos sobre matérias-primas e 
desenvolver soluções inovadoras com uma 
boa relação custo-eficácia e respeitadoras 
do ambiente para fins de prospeção, 
extração, tratamento, reciclagem e 
recuperação de matérias-primas e sua 
substituição por alternativas 
economicamente atrativas e com um menor 
impacto ambiental. As atividades incidirão 
em: melhorar a base de conhecimentos 
sobre a disponibilidade de matérias-primas,
promover o fornecimento e utilização 
sustentáveis de matérias-primas, encontrar 
alternativas para matérias-primas de 
importância crítica Melhorar a 
sensibilização da sociedade e as 
competências no que diz respeito às 
matérias-primas; criar e estimular 
conglomerados regionais e nacionais de 
matérias-primas; enfrentar desafios 
logísticos no que respeita à ligação das 
indústrias às fontes de matérias-primas.
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