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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 
as iniciativas de apoio à investigação de 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 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 

(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 da 
pesca, abrangidas pelo Regulamento 
Disposições Comuns, que podem 
especificamente contribuir para reforçar as 
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contexto de estratégias nacionais e 
regionais de especialização inteligente.

capacidades nacionais e regionais de 
investigação e inovação no contexto de 
estratégias nacionais e regionais de 
especialização inteligente.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) As atividades no quadro de 
Horizonte 2020 devem ser adaptadas ao 
território e às suas necessidades 
específicas, dado que a estreita 
participação das autoridades regionais e 
locais na elaboração e aplicação dos 
fundos e dos programas de investigação e 
inovação assume uma importância 
fundamental face à impossibilidade de 
aplicar a mesma estratégia de 
desenvolvimento a todas as regiões.

Or. en

Alteração 3

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.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15-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.

Or. en

Alteração 5

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 participação adequada 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 
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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 
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 das PME é realizada como 
parte integrante das modalidades de 
avaliação e acompanhamento.

Or. en


